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শন্ধর-সেবক ভারতী শতানন্দ- 

বিরচিত। 



কলিকাতা, 
ও" ৬১৬২ নং বৌবাজার স্াট, কুস্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্্র দাস 

দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

সন ১৩১৫ সাল । 



আত্মতত্বজিজ্ঞান্্র মানবদিগের মধ্যে “কম্মবাদ,* ভক্তি-বাদ” ও “জ্ঞান-বাদ” 

লইয়া বহুল মত দৃষ্ট হইয়া থাকে । কেহবা কখন “কর্ম্সকেই শ্রেষ্ঠ 
বলিতেছেন, কেহবা কখন “জ্ঞান”কেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, কেহবা “জ্ঞান ও 

কর্মের সমুচ্চয়”কে মুক্তির কারণ বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন ও কেহুবা 

“ভক্তি”কেই শ্রেষ্ঠ বলিয্বা স্বীকার করিতেছেন । স্বরূপতঃ উহাদের মধ্যে 

পার্থক্য থাকিলেও ফলতঃ উহ'দের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । নিফাঁম 

কর্ানুষ্ঠান, সাংখ্যযোগ বা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও অহৈতুকী ভক্তি ইহাদের 

মধ্যে স্বরূপতঃ বর্ণনা, শাস্ত্রে পথক রূপে দুষ্ট হইলেও, উহ্ারা সাধনা- 

বলীর একই বৃস্তস্থ তিনটি মনোরম পুম্প স্বরূপ । কর্ম নিফাম না হইলে, 
জ্ঞাননিষ্ঠা সাংখ্য-সম্মত না হইলে, ভক্তি পর] বা এঁকাস্তিকী না হইলে, 
অথবা জীব দেই সেই সীমায় না উপস্থিত হইলে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে 

পথক সন্বন্ধ আছে। কর্মান্ুুষ্ঠান বা বেদবিধি অনুসরণ কালে জ্ঞান ও 

ভক্তি, কিন্বা জ্ঞান বা বিজ্ঞানালোচন! কালে কর্ম ও ভক্তি, কিন্বা শুদ্ধ- 

সত্ব্ময় ভগবস্ভাবপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞান ও কর্মের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়! 

থাকে । কিন্তু শেষাবস্থায় নিষ্াম কর্মানুষ্ঠান, শুদ্ধ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও 

অইিতুকী ভক্তি বা মহামতি বুদ্ধ, জ্ঞানগুরু শঙ্কর, ও (্রেমাবতার মহা প্রভু 

চৈতন্তে কোন পার্থক্য নাই । 

কন্ম। 

“কর্মবাদ” বলিতে হইলে, কর্ম কাহাকে বলে, দেখা উচিত। সকল 

মানবই প্রতিনিয়ত কর্ম করিতেছে । কেহ এক মুহূর্ত কর্্ম না করিয়া 



(২ ) 

বসিয়া নাই। জাগ্রণ্, স্বপ্ন, সুুপ্তি, সকল অবস্থাতেই মানব প্রতিনিয়ত 
কন্ম করিতেছে । ভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়ন শ্রীকষ্ণমুখে গীতা উপনিষদে 
বলিয়াছেন, 

“ন হি কমশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মমকৃৎ। 

কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ধঃ প্রকতিজৈগুণৈ2 ॥, 

বতক্ষণ পধ্যন্ত আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে 

পরিত্যাগ করিতে না পারি, ততক্ষণ পধ্যস্ত কেহ ক্ষণকালের নিমিত্ 

নিক্ষিয নহে। কারণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া 

সকল সময়েই হয় অন্তর্জগতে-_না হয় বহির্জগতে অদৃষ্টাধীন পুরুষকে কন্ম্ 
করিতে হইতেছে । সেই জন্যই ভগবান্ শ্লোকে বলিয়াছেন-_কেহ 

কখনও “অকর্মমনকুৎ হইয়া থাকিতে পারে না। সকল মানবই প্রক্কৃতি- 

জাত গুণসমূহ দ্বারা বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে । এখন জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে, আমরা সকলেই অদৃষ্ট-বশীভূত হইয়া, বা যাহ ঘটে ঘটুক এইরূপ 
মনে করিয়া যে সকল কর্ম করিতেছি তাহাই করিব ? অথবা আমরা স্ব স্ব 

পুরুষকাব ও বিবেক-বুধি-পরিচালিত হইয়া যাহা কর্তব্য বলিয়া স্থির 

করিব তাহাই অনুষ্ঠান করিব? 

মহাঁতআ অজ্জুনের কোন সময়ে কোন্ কর্ম প্রকৃত কর্ম ও কোন কম্ম 

করণীয় নহে, এইরূপ একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলে, ভগবান বাসুদেব তাহার সন্দেহ নিরাঁকরণ ছলে বলিয়াছিলেন-_ 

“কিং কন্ধন কিমকর্ম্মোতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ। 

তত্তে কন্ম প্রবক্ষ্যামি জজ্ঞাত্ব৷ মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ 

কর্্মণোহাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ | 

অকর্্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কন্ম্মণোগতিঃ ॥৮ 

“হে ধনঞ্জয়। অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি কিরূপ কর্ম করিলে তাহ প্রকৃত পক্ষে 



(৩ ) 

“কম্মন* বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপ অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে অকর্ম” বলিয়া 

গণ্য হয়, তাহা! বুবিতে পণ্ডিত মেধাবী লোকও মুগ্ধ হইয়। থাকেন। তুমি 
“কম্ম” “অকন্ম্্” ও বিকন্ম্ণ মধ্যে প্রভেদ জানিতে পাঁরিলে, অনেক দুঃখ 

হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।” শ্রদ্ধাশীল হ্ইয় যক্ত-দান-তপস্তাি অনুষ্ঠান 

কিম্বা আত্মসাক্ষাৎকার লাঁভাশায় গিরিদ্রীতে মহ্ষিগণের ন্যায় ধ্যান 

ধারণা, ইহ! এক জাতীয় কম্ম। এইরূপে স্বার্থপ্রেরিত হইয়া বিজ্ঞান, 

শিল্প ও দর্শন, জ্যোতিষ, কৃষি ও ভূতত্ব, প্রাণীবিদ্যা, যুদ্ধ, রাজনীতি, 

সমাজনীতি আদি শিক্ষাও এক জাতীয় কর্ম । আর হত্যা, হিংসা, মিথ্যা- 

বাদ, তস্করতা, রিপুপরায়ণতা ও পান ভোজনের অমিত ব্যবহারাদি 

ইহারাঁও এক জাতীয় কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম সকল যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ ও 

উহ্ারা যেমন “কন্ম্ন, “অকন্ম” ও “বিকম্ম” অথবা সাত্বিক রাজসিক, তাম- 

সিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, এইরূপ অধিকারী বা কর্মীর মধ্যে ভিন্ন 

শ্রেণী আছে। সকল মানবের ধাতু সকল কর্ম করিবার জন্ত উপযুক্ত 

নহে। মহামতি শঙ্কর যে কর্ম করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা 

“আমি-তুমি” প্রভৃতি সামান্ত লোকের কিরূপে গ্রান্থ হইতে পারে ? এই 

জন্য জীবের সাধারণ লক্ষ্য এক বা মোক্ষ হইলে ও উহ! পাইবার জন্ত স্ব স্ব 
শক্তি বা অধিকার অনুসারে ধীরে ধীরে একটির পর একটি করিয়া স্ব স্ব 

ধর্মের কন্ম-সোপানগুলিতে আরোহণ ও অগ্রসর হওয়া উচিত । 
এইরূপে জাতি, বর্ণ, দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্মের 

মধ্যেও পার্থক্য জন্মিযাছে। পশ্বাদি জাতিতে, ব্রাঙ্গণাদি বর্ণে, 

অশ্বক্রাস্তা-রথক্রাস্তাদি দেশে, পরাধীনতাদ্দি কালে এবং ছুরভিক্ষ-প্রপীড়নে 

হা অন্ন হা অন্ন প্রার্থনাপুর্ণ আদি অবস্থায়, যাহ! কিছু € কর্তব্য ) কর্ম, 

তাহা সার্বভৌমিক নহে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে মানব জাতির 
যাহা কর্তব্য, পশুজগতে তাহা কর্তব্য নহে। * £হিন্দুর যাহা! কর্তব্য, 
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বর্ণগত পার্থক্য হেতু যবনের তাহা কর্তব্য নহে। বাল্যাদি অবস্থায় 

যাহ! কর্তব্য, যৌবনাবস্থায় তাহা কর্তব্য নহে ও মহাত্স! ব্যাসদেবের অধি- 

কার "অনুসারে যে কর্তব্য, আমার তোমার তাহা কর্তব্য নহে বুঝিতে 

হইবে। “কর্তিত, বুঝিতে হইলে, কর্মের (১) স্বরূপ (২) অধিকারী 

(৩) দেশ (৪) কাল (৫) অবস্থা ইত্যাদি আলোচনার প্রয়োজন। 

এই কর্মতত্ব না বুঝিয়া, আমরা অক্ঞানাচ্ছন্ন মায়ান্ধ জীব--অধুন! বড়ই বিভ্রাটে 
পড়িয়াছি। আমি চঞ্চল বা রাজসিক প্রকৃতিক হইলে, কিরূপে প্রথমে 

আমাতে ধারণা-ধ্যান-সমাধির অধিকার জন্মিবে? আবার ইহাও দেখিতে 

পাওয়া যায়, যাহার ধাতু সাত্বিক অর্থাৎ যিনি ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, বৈরাগা, 

তপন্তার্দির আলোচনা ভালবাসেন, তিনি হয়ত অবস্থার ফেরে, উদর; 

পূরণের দুশ্চিন্তায়, রাজসিক তাঁমসিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। এই 

রূপে কেহবা শিশগুশিক্ষনীয় অধিকার লইয়া এম, এ ক্লাসের অধিকার 

লাভে চেষ্টা করিতেছেন ; আবার কেহ বা! এম, এ ক্লাসের অধিকার লাভ 

করিয়া শিশু-শিক্ষাপাঠে কালাতিপাত করিতেছেন। সুতরাং স্বাধীনতা 

ন৷ থাকায় অথবা! স্বাধীনচিত্ত বিশ্ববিজয়ী জ্ঞানগুরু শঙ্কর, বুদ্ধ, ব্যাস 

প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আমাদের পরিচালক রূপে না থাকায়, এই ধর্ম্ম-কর্ম্ম- 

ভূমি ভারতে দারুণ “কর্ম্ম-বিভ্রাট” যে উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই। 

এইজন্য আত্মহিতাকাজ্ষী মানবগণ যেমন কর্মানুষ্ঠান কালেই কর্ম্তত্ব 

সম্বন্ধে (১) স্বরূপ (২) অধিকার (৩) দেশ (৪) কাল €৫) অবস্থাদি বিবেচনা 

করিবেন তদ্রপ ৬) কর্ম সকলের উদ্ভব (৭) কর্মের হেতু কি, এতৎ 

সন্বন্ধেও আলোচন! করিবেন । 

শাক বলেন-__সমস্ত কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। কর্ম, বেদ ও ব্রন্মে একটি 

নিত্য সম্বন্ধ আছে। কোন কর্ম নিন্দনীয় নহে। কাধ্যমাত্রে “বাসনা” 
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এবং “অনাত্ম-বুদ্ধি+ থাঁকিলেই উহা নিন্দনীয় ও পরিবর্জধনীয় হয়। সকল 

কর্মই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া, সকল স্যষ্ট জীবেরই কর্ম নিদ্দিষ্ট 

হইয়াছে । এই কর্ম দ্বারা দেব, মনুষ্য, পণ্ড, সমস্ত জগতেই একটি 

নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে । কম্ম দ্বারাই দেবজগৎ মনুষ্য-জগৎকে রক্ষা 

করিতেছে এবং মন্ুষ্য-জগতৎও দেব-জগতের প্রীতি সাধনোদ্দেশে কর্ম 

করিতেছে । কর্ম দ্বারাই সৌরমণ্ডলস্থ অসংখ্য দেবগণ বিবিধ প্রকারে 
পৃথিবীলোককে পালন করিতেছেন ও আমরাও সামগানাদি দ্বারা ও 

পবিভ্র সমিধাগ্নিতে আজ্যসোমরসাদি প্রদান করিয়া দেব-জগতের গ্রীতি- 

সাধন করিতেছি । গীতায় উক্ত আছে-_ 

“কর্ম ব্রন্ধো্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। 

তম্মাৎ সর্বগত, ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ 

(অপিচ) 

সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃ সষ্ট1 পুরোবাচ প্রজাপতি: । 

অনেন প্রসবিষ্যধবমেষবোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ 

দেবান্ ভাবযর়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ। 

পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাগ্স্যথ ॥ 

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দান্তস্তে ষজ্জভাবিতাঃ। 
তৈর্দত্তানপ্রদারৈভ্যো যে! ভূঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ | 
অন্নাদ্তবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদল্লসম্ভবঃ | 

যজ্ঞাত্তবতি পর্জন্তে। যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥” 

বেদ হইতে কর্মের উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ বেদ প্রবর্তকবিধিতে কর্মের 

উপদেশ করিয়াছেন। বেদ অপৌরুষেয় বা পরমাত ব্রহ্ম হইতে সমুগপন্ন ৷" 

স্থতরাং কর্মের মধ্যে সকল সময়েই ব্র্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কেবল 
এই কারণে নহে ; ব্রহ্ম যখন সর্বব্যাপী, তখন তিনি কর্মমধ্যেও অনুস্যাত 



( ৬ ) 

আছেন। অতএৰ হে অজ্জুন! প্রত্যেক মানবের কর্ম করা নিতাস্ত 

কর্তব্য । 

পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা মনুষ্য-স্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক 

ক্রিয়া সকল বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন--“হে মনুষ্যগণ ! আমার প্রদত্ত 

এই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তোমর! বৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে 
থাক। এই কর্মমই তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিবে। এ 

সমস্ত কর্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমর। ইন্ত্রার্দি দেবতাদিগকে সম্বদ্ধিত কর, 

তাহা হইলে এ দেবতারাও তোমাদিগকে সম্বদ্ধিত করিবেন। এইরূপ 

পরস্পর সন্বর্ধনের দ্বারা ক্রমে তোমর। পরম শ্রেয়ঃ মুক্তিলাভ করিবে 1, 

অন্্ হইতে প্রাণী সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; এবং পর্জন্য বা 

বর্ষণাধিষ্টাত্রী দেবশক্তি হইতে অন্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে । পজ্জন্যর্দেব 

যজ্ঞ হইতে সমূডভূত হন। যজ্ঞ কর্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়। থাকে । এই- 

রূপে দেখা যায় যে, সমস্ত ক্ুইি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও জগদীশ্বরের 

অভিপ্রেত। কর্মানুষ্ঠটান নিন্দনীয় নহে। কর্মানুষ্ঠান মধ্যে কেবল পাঁপ- 

পুণ্য, কর্ম-অকর্মম-বিকম্ম, বা সাত্বিক-রাঁজসিক-তাঁমসিক, এইরূপ একটি 

পার্থকা আছে, কিন্তু উহাতে “উচ্চ জাতির কর্তব্য কর্ম” বা “নীচ জাতির 

কর্তব্য, এরূপ বিশেষ কোন পার্থকা নাই। রাজধি হরিশ্চন্দ্রের শ্মশাঁন- 

রক্ষা, যুধিষ্টিরাদি পঞ্চভ্রাতার ব্রাঙ্মোণোচিত বেশে ভিক্ষা-প্রার্থনা, প্রজা- 

রঞ্জক রাজা রামচন্ত্রের সীতা-পরিত্যাগ, কিন্বা স্বদেশপ্রাণ মহাশর পুরুষ- 

দিগের দেেশ-হিতার্থে সামান্য কর্ম গ্রহণ নিন্দনীয় নহে। কর্ম- 

ক্ষেত্র ভারতভূমে কর্মৃবিত্রাট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়৷ এখন অল্লশিক্ষিত 

"ৰা শিক্ষাভিমানী মাঁনবগণ শিল্প ও বাণিজ্যরূপ কর্ম্কে অতি হেয় বলিয়া 
মনে করিতেছেন । কর্ম ও গুণাধিকার বিবেচনা করিলে, ভারতে এখন 

প্রকৃত বৈশ্ঠ, প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও প্রকৃত ব্রাঙ্গণের অভাব হইয়াছে ; এবং 
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বর্তমান সময়ে ভারতবাসীগণ জীবিকা নির্বাহের প্রব্ূপ বহুবিধ কর্ম ও 

উপায়অভাবে দিন দিন ক্ষাণম্তিফষ ও হূর্ববলকায় হইতেছেন। 
পরিশেষে সপ্তন প্রকরণ-_কর্মের কারণ কি? এতৎসম্বন্বধে আলোচন৷! 

করা উচিত। দৈপায়ন খাষি তাঁহার গীতা-উপনিষদে বলিয়াছেন,__ 
“অধিষ্ঠানং তথ৷ কর্তা করণঞ্চ পুথপ্থিধম্। 

বিবিধাশ্চ পুথক্ চেষ্৷ দৈবঞ্ৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ 

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ | 

ম্তাষ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তস্ত হেতবঃ ॥” 

কর্মনবন্ধনবিমোচক সমস্ত বেদাত্তগ্রস্থ বলিয়৷ থাকেন-_্ণাচটি কারণের 

দ্বারা সমস্ত কর্মফল নিম্পন্ন হইয়া থাকে । ১ম কারণ অধিষ্ঠান অর্থাৎ 

আমাদের শরীর ; ২য় কারণ অহঙ্কার বা কর্মের কর্তা (অর্থাৎ এই দ্বেহ, 
মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্নভাবাপন্ন আত্মা ), ৩য় কারণ--.আমাদের 

করণ ব৷ ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি ; ওর্থ কারণ-_ 

প্রাণাদি বায়ু বা ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা ও ৫ম কারণ _অদৃষ্ট। মনুষ্য, শরীর 

বাকা ও মন দ্বার! ম্তাষ্য বা অন্ঠাধ্য যে কোন কর্ম নিষ্পন্ন করে, তৎসমস্ত 

এই পাঁচটি কারণ হইতে সম্পাদিত হয়। কর্মানুষ্ঠান করিতে হইলেই 

শরীররূপ অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে ; এবং মনঃ, প্রাণ, ও সমস্ত 
ইন্দ্িয়-চেষ্টাও কন্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তির হেতু । “অহঙ্কার” বা অহংজ্ঞান না 

থাকিলেও আবার কর্ম হয় না। কন্মার অনুষ্ঠান কালে আমি করিতেছি” 
এবম্িধ অহুংজ্ঞানও থাঁকে দৃষ্ট হয়। ধাহাঁর! পুর্বজন্ম বা পরজন্ম স্বীকার 
করেন না, তীহাদের পক্ষে “অনৃষ্ট* কিরূপে কর্মের কারণ হইতে পারে ?-_ 
এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বটে কিন্তু এখানে তাহা বিচার্ধ্য 

নহে। “অনৃষ্ট” “প্রাক্তন, “পাপপুণ্য,ঃ ধির্্মীধর্মন” বা “কর্ম সংস্কার” এ 

সমস্ত কথা ভিন্ন নহে। উহার! তত্বতঃং একই পর্য্যায়শব্দ । পূর্ববর্তী কালের 
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অনুষ্ঠিত ধর্ম্নাধন্ম-কর্মাগুলিই “দেহাস্তর প্রাপ্তি” বা মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা- 

পটের অন্তরালে থাকে বলিয়া উহ! “অদৃষ্ট” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

আমি যাহাই কিছু করি না কেন, সুক্্মশরীরে তাহার একটি সংস্কার আহিত 

থাকিয়! যায়। মনে করুন, আপনি একটি স্ন্দর পর্বত-জাত প্রস্থন 

দর্শন করিলেন। দর্শন-ইন্দ্রিয় উহার বে সত্ব গ্রহণ করিল, তাহা! অবিনাশী। 

সুক্ষ শরীরে তাহার একটি সংস্কার আহিত থাকিয়া গেল। উদ্বোধক 
উপস্থিত হুইলে কিম্বা অনুকূল কারণকুটের সংযোগ ঘটিলে কিম্বা তৎসদৃশ 
অপর একটি স্থন্দর পুষ্প দেখিলে, এই অবিনাশী সততা আবার উপস্থিত 

হইতে পারে । এই সত্তার মৃত্যুর পরেও স্থায়িত্ব আছে । মৃত্যু ব! দেহাস্তর- 

পরিবর্তন বাল্য, কৌমার, যৌবন, জর! প্রভৃতির ন্তায় অবস্থ! ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহের ভোগ ঘুচিয়! গেলে, পূর্বব- 
জন্মের কম্মবিপাকানুযায়ী ফলস্বরূপ নূতন স্থুলদেহের গ্রহণ হইয়া! থাকে। 
তখন আবার জীব মৃত্যুর পূর্বের ৷ পূর্বব পুর্ব জন্মের পাঁপ-পুণ্যের সংস্কার 

বা অনৃষ্টান্যায়ী নৃতন ঘটে কর্মপ্রবাহ আরম্ভ করে। মৃত্যু যেন হুইটি 
জন্মের মধ্যবস্তী একখানি অস্তরাল পট। এই জন্মের পাঁপ-পুণ্যান্ুষ্ঠানই 

পর পর জন্মে “অনৃষ্ট” নামে অভিহিত হয়। এই জন্মের কর্মফণ যে 

এই জন্মেই সমস্ত ভোগ হইয়া যাইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। 
কর্ম প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া কন্ম ও কর্মফলে কোন পার্থক্য 

নাই। মৃত্যুও এক প্রকার কর্্মফল। মৃত্যু নামক অন্তরাল-পট তুলিয়া 
লইলে, এই কর্মের প্রবাহরূপে অনাদিত্ব ও পূর্বজন্ম বা পুনর্জন্মের 
বি্মানতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই জন্য অদৃষ্টও কর্মের এক 
কারণ । 

এইরূপে অহঙ্কারও কর্মের হেতু । অহংজ্ঞান হইতে স্্টির প্রারস্ত। 

সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়াছেন _ অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ আদি 
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পঞ্চ তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে ।* জীব স্ষ্টিতে 

এই একবিংশতি পদার্থ মূল উপাদান। কর্মসমূহের স্বরূপ ব1 ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণী উহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, দেশ, কাল, অবস্থা, অধিকার ও 

কর্্মসধুহের অদৃষ্ট-অহস্কারাদি পঞ্চ হেতু, এই দ্বাদশটি প্রকরণ চিন্তা করিবার 

পরও আর ছুইটি বিষয় চিন্তনীযর় আছে। একটি-_কর্ম্মশফলে আসক্তি 

ও কর্মফল ত্যাগ এবং অপরটি-_আমাদের কর্মানুষ্ঠান-প্রণালী । কর্ম্মফলে 

আসক্তিই সকল বন্ধনের-মূল আর কর্মফল-ত্যাগই ছুঃখবিমুক্তির হেতু । 

কর্ম বন্ধনের কারণ নহে, আসক্তিই বন্ধনের কারণ। কর্মমত্যাগ 
হঃখবিমুক্তির হেতু নহে, কর্মফলত্যাগই হুঃখবিমুক্তির হেতু । 

“কন্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্ কর্ত,মহ্সি ॥” 

কথিত আছে, অশ্বপতি জনক প্রভৃতি রাজধিগণ তাহাদের প্রতিপাল্য 

ক্ষাত্রধর্্ম নিঞচামভাবে অনুষ্ঠান করতঃ ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-যোগের অধিকারী 

হইয়! মুক্তিলাভে জমর্থ হইয়াছিলেন।__-ন্বধর্ম্নে নিধনং শ্রেয়; পর-ধর্মো 

ভয়াবহঃ” “অসক্তো হ্থাচরন্ কর্ন পরমাপ্োতি পুরুষঃ”-- ইত্যাদি ভগব্দাক্যে 

বুঝা যার যে, জীব গুণ-কর্্মাদি অনুসারে যাহার যাহা স্বধর্্ম বা প্রকৃতি- 
জাত ধর্ম, তাহাই আসক্তি ব ফলাকাজ্ষারহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিবেন 

ও যাহা পরধন্ম্ম বা অনৈসগিক ধর্ম, তাহা সর্বথ পরিত্যাগ করিবেন। 

জীব এইরূপে কন্দ্মব করিলেই পরমপদ বা মোক্ষলাভে অধিকারী হন । 

পুনশ্চ রাগ দ্বেষ ও ফলকামনা বিরহিত হইয়া যে সমস্ত ক্রিয়। অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাদিগকে সাত্বিক বলে। আর ফলপ্রাপ্তিকামনা এবং অহঙ্কার 

সহকারে, অতি কষ্টকর বোধে যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাদিগকে 

পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়ম্-ইঞ্তিয়ম্, তন্মাত্রেভ্যঃ ছুলভূতানি 1” 
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রাজস ক্রিয়া বলে। এবং ভবিষ্যতে এক অশুভ ফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষম়, 

পরিজনাদির ক্ষয়, প্রাণীহিংসা, এবং আত্মসামর্থ্যাদি পধ্যালোচনা না 

করিয়! অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহা- 

দিগকে তাঁমস ক্রিয়। বলে। শ্রী গীতায় উক্ত আছে-_ 

“নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্ধেষতঃ ক্ৃতম্ । 

অফলপ্রেপস্থনা কর্ন যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ 

যত্ত কামেপন্থন! কর্ম সাহস্কারেণ বা৷ পুনঃ । 

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রীজসমুাহৃতং ॥ 

অন্তবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্। 

মোহাদারভ্যতে কনম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥” 

এইরূপ কেন্মী-কর্তীও সাত্বিক, রাজসিক, তাঁমসিক, এই তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত হইয়াছেন। যিনি সমস্ত ক্রিয়াতেই আসঙ্গ ও অহঙ্কারশূন্ত এবং 

ধৃতি, অধ্যবসায় ও উতৎসাহসম্পন, ক্রিয়ার ফললাভে ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বি- 

কার, তাহাকে সাস্বিক কর্তা বলে। 

আর যিনি রাগী ব! আসক্তিযুত্ত, কর্মমফলার্থা, পরদ্রব্যে সঞ্জাততৃষ্ণ ও 

পরার্থে স্বদ্রব্য পরিত্যাগ করেন না, যিনি পরপীড়নস্বভাব, বাহ্াভ্যন্তর- 

শৌচবর্জিত, ইট্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে শোকগ্রস্ত, তিনিই 
রাজস কর্তা বলিয়া অভিহিত হন । 

আর যিনি অসমাহিত অত্যন্ত অসংস্কৃতবুদ্ধি, ধিনি প্ররুতিপরবশ বা 

বালিশ, স্তব্ধ বা অনম্র, যিনি শঠ, মায়াবী শেক্তিগৃহণকারী), নৈষ্কৃতিক 

পরধুত্তিছেদনপর), অলস অেপ্রবৃত্তিশীল), কর্তব্য কার্যে বিষাদদী অর্থাৎ 

অবসন্বস্বভাঁব, যিনি কর্তব্য কার্য দীর্ঘকাঁলে সম্পন্ন করেন, আজ বা কাল 

কি হইবে বিবেচনা না করিম! মোহুবশে কন্ম করেন, তাহাকে তামস কর্তা 

কহে। 
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উক্ত আছে 2-_ 

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্িতঃ। 

সিদ্ধযসিদ্ধ্যোর্নির্ব্িকারঃ কর্তী সাত্বিক উচ্যতে ॥ 

রাগী কর্মফলপ্রেপন্ুুলু'ন্ধো ভিংসাত্মকোহিশুচিঃ। 

হর্শোকাশ্িতঃ কর্তী রাজসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ 

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তন্ধঃ শঠো৷ নৈষ্কৃতিকোহলসঃ । 

বিষাদী দীর্ধঘস্ত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ 

এইবপে ব্রাঙ্গণের কন্ম, ক্ষত্রিয়ের কর্ম, বৈশ্ঠের কর্ম, ইহাদের মধ্যেও 
পার্থক্য রহিয়াছে এবং গুণ ও কম্মান্রসারে স্ব স্ব জাতিগত ধর্মারূপে প্রতিষ্ঠিত 

আছে। 

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য 

ইত্যাদি কন্ম ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কন্ম। শোৌধ্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ, যুদ্ধে 
অপলায়ন, দান, উঈশ্বরভাব, এ সমস্ত স্বভাবজাতি কর্ম ক্ষাত্রকর্্ম। আর 

কৃষি, বাণিজ্য পশু-পাঁলনাদি কর্ম্ম বৈশ্তজাতির স্বভাব-জনিত কর্ম্ম। শুদ্রের 

পক্ষে পরিচর্য্যাই স্বভাব-জাত কন্মমন। উক্ত আছে-- 

“শমোদমস্তপঃ শোচং ক্ষাস্তিরার্জবমেবচ। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রন্মকন্্ম স্বভাবজম্ 

শৌধ্যং তেজে। ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্ । 

দ্বানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ 

কলষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্তকর্ম্ম স্বভাঁবজম্ । 
পরিচর্্যাত্মবকং কর্ম শূত্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ 

জ্ঞান । 
ংসারে আত্মহ্তাঁকাজ্জী কপিল শঙ্করাদি মতাবলম্বী দার্শনিক 

পগ্ডিতর্দিগের মধ্যেও “জ্ঞানবাদের” প্রচার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 
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জ্ঞানবাদীরা বলেন একমাত্র জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান নিত্য ও অথগ্ড। 

তাহাদের মতে জ্ঞানের কোন কালে বিনাশ নাই। কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন, 

কি স্যুণ্ি, সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানই ব্রন্গের 

স্বূপ। কেননা শ্রুতি ব্রন্মের স্বরূপ লক্ষণ কালে নির্দেশ করিয়া 

থাকেন- যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় তিনিই ব্রহ্ম । জ্ঞানবাদিগণ জ্ঞানকে 

দুই ভাগে বিভক্ত করেন। যাহা ব্রহ্গজ্ঞান তাহাই জ্ঞান। এতত্ডিন্ন 

সমন্তই বিজ্ঞান। “*মোক্ষে ধী জ্ঞনমন্তাত্র বিজ্ঞানং শিল্পশান্তরয়ো:৮। 

কিন্ত কখন কখন এই “বিজ্ঞান” শব্দও ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। 

কেননা শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে “যিনি বিজ্ঞানময়” তিনিই ব্রহ্ম । 
“বিজ্ঞানং যজ্ঞঃ তন্ুতে । কর্মাণি তন্ুতেহপিচ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব । 

ব্রহ্ম জ্যেষ্টমুপাসতে । বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তন্মাচ্চেন্ন প্রমাগ্যতি। 

সশরীরে পাপানি হিত্বা সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।” এই বিজ্ঞানময় 
আত্মাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও অন্তান্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদ্ধন 

করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি অমরগণ বিজ্ঞানময় আত্মাকে জগতের জ্যেষ্ঠ 
অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানাস্মা ব্রন্গের 

উপাসনা দ্বারা তাহার! সর্ববিজ্ঞানবান্ হইয়াছেন। বাহার সেই বিজ্ঞান- 
আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, এবং নিয়ত সেই ব্রন্দেতে আত্মভাবনা 

সংস্থাপিত করেন, তিনি শরীরাঁভিমানজীত পাপসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, 
ব্রহ্ম-বিজ্ঞান রূপ আনন্দ অনুভব করতঃ চিরশাস্তি ভোগ করিয়া থাকেন। 

এই জ্ঞানস্বরূপ চিদ্ধাকাঁশের অংশবিশেষ আচ্ছন্ন করিয়। সদসৎ ( অর্থাৎ 

“সংও নহে “অসৎ্ও নহে, ) অনির্বচনীয় ও ভাবাতীত অজ্ঞান বামায় নামে 

এক অপূর্ব পদার্থ ঘনাচ্ছন্ন অর্কের স্তাঁয় জীবের আত্মদৃষ্টির অবরোধ ও 

স্থষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করিয়াছে এবং সেই অংশবিশেষেই যেন এই কাল্পনিক 

স্থষ্টি-সমুদ্রের বিবিধ জীবকল্লোল উখিত হইয়াছে । 



(১৩) 

“অছো! ভূবনকল্লোলৈবিচিত্রর্দীক্ সমুখিতম্। 
মর্যযনস্তমহান্তোধৌ চিত্তবাতে সম্দ্যতে ॥ 

মধ্যনস্তমহাস্তোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি | 

অভাগাঁজ্জীববণিজে জগংপোতে। বিনশ্বরঃ ॥ 

মর্য্যনস্তমহাভ্তোধৌ আশ্চর্্যং জীববীচয়ঃ | 

উদ্মন্তি দ্রস্তি খেলস্তি প্রবিশস্তি স্বভাবতঃ ॥৮ 

জ্ঞানবাদ্দীরা বলেন-_চিৎস্বরূপ অহং-উপাধিধারী আত্মপদ্ধার্থ মহাঁন্ 

সমুদ্র স্বরূপ । সহসা চিত্ত-বাধু সেই সমুদ্রে প্রবাহিত হওয়ায় এই সংসার 

বা স্্টি-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে । সেই মহাঁ-সমুদ্রে মন্ুষ্াদি বিবিধ 
উপাধিধারী বহুবিধ জীবের নানা জাতীয় পোত সকল ভাসমান রহিয়াছে । 

চিত্তবাষু মেনোবৃত্তি) প্রশমিত হইলেই ছুভাগ্য জাবের স্ব স্ব অর্ণব্তরী জল- 

মগ্ন ও বিনাশপ্রাপ্ত হয় । 'অহং উপাধিধারী এই ব্রহ্ষসমুদ্রে জীবরূপ তরঙ্ক- 

কুলের সমুখান, ক্রীড়া, বিনাশ ও লয় সততই এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
জ্ঞান সৎ অথবা নিত্য, চিৎ ও আনন্দময় । অস্ ধাতু হইতে “সঃ 

শব উৎপন্ন হইয়াছে । যাহা “অন্তি_চিরকালই আছে, তাহাঁকেই 
সৎ বলে। 'জ্ঞানের সঙ্গে যেমন একটি এনত্যত্বের সম্বন্ধ আছে, 

সেইরূপ জ্ঞানের সহিত আনন্দময়ত্বেরও একটি সম্বন্ধ আছে । যে অধিকার 

বা! পাত্রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানালোচনা যতদূর, সেখানে আনন্দ-সন্তাও তন্রপ। 
এইরূপে 'জ্ঞান” ও “বিজ্ঞানের” সহিত পনিত্যত্ব” ও “আনন্দময়ত্বেপ্র একটি 

চির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই স্বামী শঙ্চরাঁচা্য বলেন__ 

“মুখাভাসকো! দর্পণে দৃহযমানো 
মুখত্বাৎ পৃথকৃত্বেন নৈবাস্তি বস্তু । 

চিদ্াভাসকো ঘীষু জীবোহপি তদ্ধৎ 

স নিত্যোপলব্ি স্বরূপোহস্সমাত্মা ॥ 
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যথা দর্পণাভাৰ আভাসহানৌ 

মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং । 

তথা ধাবিয়োগে নিরাভাসকে৷ যঃ 

স নিত্যোপলব্ স্বরূপোহয়মাত্ম। ॥ 

মনশ্চক্ষুরাদেবিমুক্তঃ স্বয়ং যো 

মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ। 

মনশ্চক্ষুরাধেরগম্যস্বরূপ 

স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহ্য়মাত্মা ॥ 

য একে বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ 

প্রকাশম্বপোহপি নানেৰ ধীষু। 
শরাবোদকস্থ যথা ভানুরেকঃ 

স নিত্যোপলবি স্বরূপোহ্য়মাত্মা ॥ 

যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশে রবির্ন- 

ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাণ্ঠং ৷ 

অনেকাধিয়ে। য্তথৈকঃ প্রবোধঃ 

স নিত্যোপলদ্ধি স্বরূপোহয়মাত্মা ॥ 

ঘনাচ্ছন্দৃষ্টি্থনাচ্ছন্নমকং 

যথা নিশ্রভং মন্ততে চাতিমুঢ়ঃ | 
তথা বদ্ধবপ্তাতি যো৷ মৃচদৃষ্টেঃ 

স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহয়মাত্ম! ॥৮ 

যেমন দর্পনের অভাব হুইলে মুখাভাস ব! মুখ-প্রতিবিষ্বের অভাব হয়, 

তখন কেবল সেই একমাত্র মুখ থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিসত্বের অভাব হইলে 
যিনি নিরাভাস, নিশুতিবিশ্ব, একমাত্র পরমার্থ সৎ, তিনিই নানাত্ববোধশুন্, 
অদ্বিতীয় নিত্যোপলব্ধ একমাত্র আত্মস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন। 



(১৫) 

ধিনি মনশ্চক্ষু আদি হইতে পৃথক্, যিনি মনশ্চক্ষু প্রভৃতির অগোচর, 

যিনি স্বয়ং প্রকাশ, যিনি একই ভান্ুর বহু উদক-পাত্রে প্রতিফলিত নান। 

উপাধি স্বীকার করিয়া বনু প্রতিবিষ্বের ন্যায়ি ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে 

প্রতিভাত হইতেছেন, সেই অদ্বিতীয় নিত্যোপলন্ধ পরমাত্মস্বরূপ আত্মপদার্থ 

ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাঁই। 

অল্পায়ত মেঘ বহুযোজন সুধ্যকে ঢাকিতে পারে না', দর্শকের দৃষ্টিকেই 
ঢাঁকিয়া থাকে, তথাপি মুঢ়ের! ভ্রাস্তিক্রমে যেমন সৃূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন মনে 

করে, সেইরূপ প্রকাশম্বভাৰ আত্মা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াই বদ্ধদৃষ্টি বশতঃ 

অজ্ঞাননিষ্টস্থখাদিকে আত্মনিষ্ঠ মনে করে; তাহারা জানেনা যে, সেই 

নিত্যোপলক্ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই |” 
এই জন্য জ্ঞানবাদীগণ সর্বদা আত্মকল্যাণাথে শাস্্-উপদিষ্ট শ্রব্ণ, 

মলন, নিদিধ্যাসন উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানবাদীগণ “অদ্বৈতবাদী” নামেও 

অভিহিত হন। অদ্বৈতবাদী মাননীয় মহাত্মাগণই কেবল বলিয়। থাকেন, 

এক ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। এই জন্য তাহার! “সর্কাং 
খল্থিদং ব্রহ্ম” “প্রজ্ঞানানন্দ ব্রন্গা্মি” “তত্ব্মসি” প্রভৃতি মহাবাক্য উল্লেখ 

করিয়া তাহার নিগুঢ় রহস্ত উদদবাটনকালে একমাত্র ব্রন্মের অস্তিত্বই 
স্বীকার করিয়াছেন। মহধি দৈপায়ন ভগবান শ্রীরুষ্ণ মুখে বলিয়াছেন আত্ম- 
পদার্থ সর্বব্যাপী, নিগু ৭, নিক্কি়, পরিপূর্ণ, নিত্য । ইহার বিনাশ নাই। 

ইনি ষড়বিকাররহিত মহাপুরুষ । ইহার শোক, ছুঃখ, জরা, বার্ধক্য, 

মোহ ব্যাধি, কিছুই নাই। ইনি কাহাকেও হনন করেন না কাহার 

দ্বারা হতও হয়েন না। তিনি সৎ, চিৎ আনন্দময়, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ, 
অপরিচ্ছিন্ন ও বিভূম্বরূপ; তিনিই ব্রন্দ। সাংখ্য বা জ্ঞানযোগীগণ 

সতত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসস সহকারে তাহাতে তন্ময়ত্ব অভ্যাস 

করেন। 
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বেদ ছুই প্রকার বিধি উপদেশ করিয়া থাকেন। উহা! “প্রবর্তক” ও 

“নিবর্তক” বিধি নামে অভিহিত। সকাম কর্মানুষ্ঠান প্রবর্তক বিধির 

অন্তর্গত । “অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ কর, স্বর্গে যাইবে” ইত্যাদি প্রকার প্রবর্তনা 

দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ন অনুষ্ঠান করিলে উহা৷ প্রবর্তক বিধি নামে 

আর কর্ম্সমূহ নিফাঁম ভাবে বা ফলকামনা বিরহিত হইয়া, অনুষ্ঠিত হইলে 
উহা নিব্র্তক বিধি নামে অভিহিত হয়। “দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্মমঃ 

প্রবৃত্তিলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ । তট্রকো জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং 
সাক্ষাদভাদয়ঃ নিঃশ্রেরসহেতুর্যঃ স. ধর্মঃ ব্রাঙ্গণাগ্ঘৈর্বণিভিরাশ্রমিভিঃ 

শরেয়োহর্থিভিরন্ুষ্টিয়মানো দ্রীর্ঘেন কালেন অনুষ্ঠানুণাং কামোত্তবাদ্ীয়মানে 
ধর্মে, প্রবদ্ধমানে চাধন্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িযুঃ স আদিকর্তী 

নারায়ণ-_সম্বভূব ।” 

এইরূপে দেখ! যায় যে, ষতর্দিন জীবের এক অবিভক্ত অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান 

স্ুপ্রকাঁশিত না হয়, ততদিন জীবকে কর্তব্যসমূহ, কামনা রাখিয়াই হউক 
অথবা নিষ্কাম ভাবেই হউক, সম্পন্ন করিতে হয়। জীবের এই সময়ে 

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, এই তিনেবই প্রয়োজন হইয়া থাকে । কিন্তু এরূপ 

জ্ঞান ব্রহ্গজ্ঞান নহে ও এরূপ ভক্তিও এীকাস্তিকী নহে। 

এখন অনেকে মনে করিতে পারেন, "জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ই” মুক্তির 

কারণ। অর্থাৎ মুক্তি পাইতে হইলে "জ্ঞান? ও “কর্ম” উভয়েরই এককালে 

অনুষ্ঠান প্রয়োজন । গ্রন্থরাজ যোগাবাশিষ্টে মুমুক্ষপ্রকরণে অরিষ্টনেমি- 

সংবাঁদে উক্ত আছে-_প্যেমন পক্ষীগণ এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া উড়িতে 

পারে না-_তন্রপ মানবগণেব মুক্তি পাইতে হুইলে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই 
প্রয়োজন হয় ।” 

কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত, যোগবাশিষ্ট যে “কর্ম” ও “জ্ঞানের 

উপদেশ দিয়াছেন, তাহা “নিক্কাম কর্ম কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়! 
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ণলা হয় নাই । কেননা! শীভোপনিষপ্ভাধ্যকাঁৰ স্বামী শঙ্করাচাধ্য 

এত সন্বদ্ধে সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিরাছেন,ণ্তত্র কেচিদ্বাভঃ,_ 

সর্ববকর্ণাসন্ন্যাসপুর্ববকাদা স্জ্ঞাননিষ্ঠামাাদেক কেবলাৎ কৈবল্যং ন 
গ্রাপ্ত'এব, কিং তি?  অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতন্মার্ত কর্মমহিতাৎ জ্ঞানাৎ 

“কবলাপ্রাপ্তিরিতি স্বাস্থ গীতান্ত নিশ্চিতোহর্থ ইতি। ভ্ঞাপকঞ্চাভ- 

ব্ঠাথস্ত--্অথচেত্বমিমং ধঙ্ম্যং সংগ্রাম ন করিষ্যসি, কন্মণো- 

পাধিকাবস্তে, কুরু কর্মেৰ তন্মাত্বম” ইত্যাদি । হিংসাদিক্তত্বাদ্বৈদ্দিকং 

কম্ম ধর্মীয়েতীয়মপাশঙ্কা ন কার্মযা। কথংগ ক্ষত্রং কন্মা ঘদ্ধলক্ষণং 

 শুক্রাতপৃত্রাদিহিংসাদিলক্ষণমত্যন্তক্র,বতরমপি স্বধর্শী ইতি রুহা নাধন্মায়, 

*দকবণে চ ণ্ততঃ স্বধন্মং কীগ্ি হিতা পাঁপমবাপ্দাসি” উতি 'হ'বতা 

মাপজ্কানাদি শ্তিচোদিতানাৎ সকম্মণা পক্বাদিহিংসালক্ষণানাঞ্চি কর্দুণাং 

পাগেন নাধন্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমক্ডং ভবতীতি । তদসত, জ্ঞানকম্মান- 

'যানিবিভাগবচনাত বুদ্ধিদয়া শ্রয়য়োঃ “অশোচাান্” ইতাযাধিন! গ্রন্থেন ভগবতা 

পাব “স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যেতদান্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্ধাম্মতত্বনিরূপণং 

রকুতং, তৎ সাংখ্যং, তদ্বিষয়া বুদ্ধিবাস্মনোজন্মাদিষড় বিক্রিয়াভাবাদ- 

চগাঞ্সেতি প্রকরণার্থনিরূপণাৎ যা জায়তে, সা সাংখ্বুদ্ধিঃ, সা বেষাং 

দ্রানিনামূচিতা ভবতি, তে সাখাঃ। এতগ্তাবুদ্ধেঞ্ন্মনঃ প্রাগাত্মনো 

'দেহাদ্িব্যতিরিক্তস্ত কর্তৃত্বভোক্ুত্বাদাপেক্ষো ধন্মীধন্মবিবেকপুর্বকে! মোক্ষ- 

সাঁধনানুষ্ঠাননিরপণলক্ষণো যোগঃ, তদ্দিষয়াবুদ্ধিষধোগবুদ্ধিত সা যেষাং 

কম্মিণামুচিতা ভবতি, তে যোগিনঃ, তথা চ ভগবত বিভক্তে দ্ধেবুদ্ধী 

নিক্ষিষ্টে “এষা! তেহভিহিতা৷ সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণ” ইতি । অতয়োশ্চ 

সাংখ্যবৃদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং ব্ভিক্তাং বক্ষ্যতি “পুর 

বেদ্বান্মনা। ময় প্রোক্তা” ইতি, তথাচ যোগবুদ্ধযাশ্রয়াং কর্্মযোগেন নিষ্ঠাং 

বিভক্তাঞ্চ বক্ষ্তি “কর্মযোগেন যোগিনাম্”। ইত্যেবং সাংখ্যবুদ্ধিং 
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যোগবুদ্ধিঞ্চাশ্রিত্য ছে নিষ্টে বিভক্তে ভগবতা এবোক্তে জ্ঞানকম্মণোঃ 

কর্তত্ব-অকতৃত্ব-একত্ব-অনেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োরেকপুরুবশ্রয়ত্বাস্তুবং পশ্যত1। 

যখেতদ্িভাগবচনং, তথেব দশিতং শতিপথীয়ে ব্রাহ্গণে--“এতমেব 

প্রব্রাজিনোলোকমিচ্ছন্তো ত্রাঙ্গণাঃ প্রত্রজন্তি” ইতি সর্বকর্মসন্যাসং বিধায় 

তচ্ছেবেণ “কিংপ্রজয়৷ করিষ্যামো যেষাং নোহয়মাত্মারং লোক” ইতি । 
তন্রেব চ “প্রাগ্দারপরি গ্রহাৎ পুরুষশ্চাত্ম। প্রাকৃতোধর্মজিজ্ঞাসো ত্তরকালং 

লোকহয়সাধনং প্লং দিপ্রকারঞ্চ বিভতং মানুষ) দৈবঞ্চ, তত্র মানুষ্যং বিভ্তঃ 

কম্মরূপং পিতলোকপ্রাপ্তিসাধনং, বিদ্যাঞ্চ দৈবং বিভ্তং দেবলোক প্রাপ্তি 

সাপনহ পোহকাময়তে”শ ইতি । অবিগ্ভাকাময়ত এব সর্বাণি কন্মীণি 

শৌতাদীনি দশিতানি, “তেভ্যোবুখায় প্রত্রজন্তি” ইতি বখানমাত্মানমে 

লোক মিচ্ছতোহকামস্ত বিহিতম্। তদেতদ্বিভাগবচপনমন্ত্পপন্ন” স্তাৎ, 

বদি শ্োতকম্মন্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োহভিপ্রেতঃ স্তান্তগবতঃ |” 

ন্ চ অজ্জুনস্ত প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি “জ্যারপী চেৎ কন্মণক্ডেশ 
ইতা[ধিঃ। একপ্রকুবান্ুষ্ঠেযত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্মণোভগবতা পুর্ববমনুত্তং 

কথমজ্জনোহ্এন্তং বৃদ্ধেশ্চ কম্মণোজ্যায়ন্বং ভগবতাধ্যারোপর়েত্, মুষৈধ 

“জ্যায়সীচেৎ কম্মণস্তে মতাবুদ্ধিঃ" ইতি । কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্মাণোঃ সর্যেষাং 

সমুচ্চয় উত্তঃ সা, অঙ্জনস্তাঁপি স উত্ত এবেতি। “যচ্ছ্য্ধে এতক়্োবেকং 
তন্মে বহি সুনিশ্চিত" ইতি কথমুভয়োরূপদেশে সত্যন্থত্যরবিষয় এব 

প্রশ্নঃ স্তাৎ। নহি পিভ্তপ্রশমার্থিনো বৈদ্ধেন মধুরং শাতলঞ্চ ভোক্তব্য 

মিত্যুপদিষ্টে, তর়োবধস্ততবং পিত্তপ্রশমনকারণং রূহীতিপ্রপ্নঃ সম্ভবতি। 

অথাজ্জুনস্ত ভগব্ডুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্পোত, তথাপি- 
ভগবত! প্রশ্নান্ুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং “ময় বুদ্ধিকর্্মণোঃ সমুচ্চয় উতক্তঃ, 

কিমর্থং ইং ত্বং জাস্তোহসি” ইতি । ন তু পুনঃ প্রতিবচনমন্থুরূপং পৃষ্টাদন্ত- 

দেব। “দ্ধে নিষ্ঠে ময়! পুরা প্রোক্তে” ইতি বক্ত,ং যুক্তং। নাপি ম্মার্ডে- 
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নৈব কর্মণা বুছেঃ সমুচ্চয়েহভিপ্রেতে বিভাগ্বচনাদি সর্ধবমুপপন্নম। কিঞ্চ 

সত্রিয়স্ত যুদ্ধ€ ম্মার্তং কম্ম স্বধম্ম ইতি জানতঃ “তৎ কিং কম্মণি ঘোরে মাং 

নিয়োজয়সি” ইতি উপালস্তঃ অনুপপন্নঃ। তন্মাৎ শীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি 

শ্রোতেন স্মার্তেন বা কন্্ণাত্মজ্ঞনস্ত সমুচ্চয়ো ন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ | 

যন্ত তু অজ্ঞাঁনাদ রাগাদিদোবতো বা কম্মরণি প্রবৃত্তস্তা বজ্ঞেন দাঁনেন 

পসা বা বিশুদ্ধসকস্ত জ্ঞানমুৎপন্নৎ পরমার্থতত্ববিবয়মেকমেনেদং সব্ৰং, 

রঙ্গাকর্ত চেতি, তস্ত কম্মণি কর্মপ্রয়োজনে চ নিনুত্বেহপি লোকসংগ্রহাথ 

বভ্ুপুব্বং যথা প্রবৃত্তি তব কর্মাণি প্রনভ্তন্ত নৎ খ্রবৃন্িরপং দম্ঠতে। 
ন তত কন্ম, যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ শ্যাঞ্ বথা ভগবতো বাস্ুদেবস্ত ক্ষত্রপন্মৎ 

চেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়ভে পুরুধার্থসিদ্ধয়ে, তদৎ ততফ'লাভিসন্ধাতঙ্কাবা- 

ভাবস্ত তুল্যত্বাৎ বিভূষঃ | তত্ববিশ্নাহং করোমীতি মন্যতে, ন চ তৎফলমভভি 

স্ত্তে। যথা চ স্বগাদিকামাথিনোহগ্নিহোত্রাদি কন্মলক্ষণধর্মীনুষ্ঠানায়া 

ভিতাগ্চেঃ কাম্যিএবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্ত সামিকতে বিনষ্টেহপি কামে 

তদ্েবাগ্রিহোত্র গ্তন্থৃতিষ্ঠতোহপি ন তৎ কাম্যমগিহোত্রাদি ভবতি। তথ! 

চ দশয়তি ভগবান্্__ “কুব্ধন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে” হতি। অত্র ষচ্চ 

“পু্বৈ্বঃ পুর্ববতরং কৃতং” “কন্মীণেব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ” হতি, 
ত্তগ্রবিভজা বিজ্ঞেয়ম। তত কথং? যদি তাবৎ পুর্বে জনকা দঃ 

তত্ববিদোহপি প্রবৃত্তকম্মীণঃ স্থ্যস্তে লোকসংগ্রাহার্থ, “গুণাগুণিবুবর্তত্তে 

ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঁঃ। কর্মসন্যাসে প্রাপ্তেহপি কর্মণা সহৈব 

সংসিদ্ধিমাস্থিতা, ন কনম্মসন্যাসং কৃতবস্ত ইতোবোহর্থঃ। অথ ন ভে 

তত্ববিদঈশ্বরসমর্পিতেন কর্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং জত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎ- 

পত্তিলক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাস্থিতা । জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেরম্। এতমেবাথং 

বক্ষ্যতি ভগবান সত্বশুদ্ধয়ে কর্ণকুর্ববস্তীতি, “স্বকন্মণা তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং 

বিন্দতি মানবঃ” ইত্যুক্ত1 সিদ্ধিপ্রাপ্তস্ত চ পুনজ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি “সিদ্ধিং 
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প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম” ইত্যাদিনা। তম্মাদগীতাস্্র কেবলাধেব ততৃজ্ঞানা- 

ন্মৌক্ষপ্রাপ্তিঃ, ন কর্মাসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোহর্থঃ |” 

জ্ঞানগুক শঙ্কবাচা্ধা বলেন “কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়” মোক্ষ প্রদান 

কবে উহা ভগবান্ বাজুদেবেক অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে তিনি 

গ্রকাব নিষ্ঠা বা কম্মঘোগ ও জ্ঞানযোগেব কথা বলিতেন না। 

কম্মুযোগত ও জ্ঞানযোগি উভয়ে ভিন্ন । সেই জন্তই একই পুরুষে 

ককুত্ ৪ অকনভত্ এবং একহ অনেকত্ববুদ্ধি অসম্ভব । এই পকাব 

ব্দাগবচনণ শাতপথ এতিতে কয়েকটি মঞ্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে 

খ্খ( ঢে 

“গশীলোক কামীবাদণগণ প্রবজা অধলশখন কবিবেন 1” পপ্রভাত সমস্ত 

কল্মসহ্ঠাস ল' কল্মা ফলতাগ ঘটিলে, প্রবজা। অবলম্বন করিয়া ক 
নে ৮৮ পপুকঘ দাবপবিঞ্জকেব পর্ব ভইতেহ প্রাকুতপন্দ-জিজ্ঞাসানন্তর 

লোকত্রয়-সাধন পু, এবং পড়তলোক প্রাপ্তিসাধন বন্মরূপ মান্ুষ্াবিত ও 

দবলোক-প্রাপ্টিসারন টৈনবিহু, এই ছঈ প্রকাব বিদিবই শান করিয়া 

কক 

শঙ্কর স্বানী বত হেত প্রদশন কবিয়া বলিরাছেন বুদিযোগ ও কর্মযোগ 

আগা সাথা (জ্ঞান ) নিষ্লা নিষ্ামকন্খুনিঠ। কখনও এক হইভে পারে 

না। তাহ ভইলে, অজ্ঠন-কৃত “কম্মাঘোগ হইতে বুদ্ধিযোগ যদি শ্রেষ্ঠ হয়” 

“ইঈভাদের (জ্ঞাননিষ্টা ও কর্মযোগ ) মধো যাহা আমার পক্ষে মঙঈগলতর, 

ভাভাই আমাকে বলুন” উত্যাদি প্রকার প্রশ্ন কখনও সম্ভবপর হইত না। 

পিন্তপ্রশমনার্থী বাক্তি টবগ্চ কতক মধুর শীতল দ্রব্য ভোঁজনে উপদিষ্ট 

হইলে, মধুর ও শীতল দ্রব্য কেন পিত্তপ্রশমনের কাঁরণ এর প প্রশ্ন কখনই 

করেনা। যদি অঙ্জুন ভগবানের বাকা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়। 

একপ প্রশ্ন করিয়াছেন, এরূপ বল! যায়, তাহাঁও সম্ভবপর নহে। তাহা 

হইলে প্রশ্নেব উত্তরে ভগবান “আমি বুদ্ধি ও কর্মেব সমুচ্চয়ের কথ। 
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পলিয়াছি, কিজন্ত তুমি ভ্রান্ত হইতেছ ?” এইরূপ প্রতিবাকা প্রয়োগ 

করিতেন। বরং তিনি তাহার প্রতিকুলে বলিয়াছেন “হে অজ্জুন ! 

অমি পুবেব দুইটি নিষ্ঠার কথাই বলিয়াছি”। এইরূপে দেখা যায় যে 

স্মার্ত বা গ্ৃতিশাস্ত্-উপদিষ্ট কম্মে দ্বাবাও ( অর্থাৎ কম্মকে পরিয়া লইয়া ) 

বৃদ্ধির সমুচ্চয় অভিপ্রেত হয় নাই । তাহা! হইলে ও পূর্বের বিভাগ-বাক্যই 
সর্ব প্রকারে উপপন্ন হইবে । কারণ শ্পত্রিরের সদ্ধ কৰা স্বপন্ম, ইভা 

স্মত্কম্ম জানিয়া9, “তাহা হইলে কিজন্ত আমাকে এত ঘোর কন্মে 

নিয়োজিত করিতেছেন” অমক্ষনের এনূপ উপালস্ত ( অশ্র ) অনুপপন্ন 

হইত । জ্ঞানগুর শঙ্কবাচাষ্য সেই জন্য বলেন সমস্ত গাতাশান্্েৰ 

মধ্যে শ্রোত-স্মার্ভ কম্মদ্বাবা কেহ কখনও "জ্ঞান ও কম্মেব সমুচ্চয়” 
দেখাইতে সমর্থ হইবেন না । 

তিনি আরও বলেন বর্দ কোন পুরুবেব প্রথম অবস্থার অজ্ঞান 

ধশত:ই হউক, আর রাগাদি দোৰ মধ্যে থাকিয়াই হউক, যজ্ঞ, দান, 

আর তপস্তা 'মনুষ্ঠান দ্বাবা পরে বিশুদ্ধ-সন্ব-গ্রতিভাত জ্ঞান উৎপন্ন তয় ও 

পরমার্থতত্ববিষয়ে সমস্ত বিশ্ব-ত্রন্দাও একই ব্রহ্গনত্তা ভিন্ন কিছুই নহে, 

এবংপ্রকার উপলব্ধি হয়, তখন তাহাতে “লোকপংগ্রহছ” বা লোকশিক্ষার 

জন্ট যত্রপূর্ববক ষে কর্মম-প্রবৃত্তির আভাস দৃ্ হয়, তাহ! প্রকৃত কন্ম নহে; 

এবং সেই জন্য জ্ঞানের সহিত উহার সমুচ্চয় হইতে পারে না। কেনন! 

ক্ষাত্র-ধন্ম-চেষ্টাও--জ্ঞানীগণের স্তায় ফলাভিসদ্ধি ও অহঙ্ক(রবর্জিত হইয়া 

পুরুধার্থ-সিদ্ধির হেতু এবং নিমিত্ত হইতে পারে। এই জন্তই “কম্ম-_ 

জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত” ইহা ভগবান্ বাঁস্ছদেবের অভিপ্রেত নহে। 

স্বামা শঙ্করাচাধ্যও এই মত তাহার গীত.ভাষ্যে সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন। 

পুনশ্চ তত্ববিদ্গণ “আমি কারতেছি” এরূপ মনে করেন না, কিন্া 
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তাহারা কর্মফলেরও অভিসম্ধান করেন না। পুরুষ স্ব্গার্থকামী হইয়। 

যজ্ঞ কবেন, এবং এইরূপ অগ্িহোত্রা্িকর্ম, নি তা-নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠানের 

নিমিত্ত জানিয়া অন্ুষ্ঠটান করিলে কামী, বজ্ছরত, আহিতাগ্রি পুরুষেব 

ক্ষানোদয় ভয় ও সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য সেই সমস্ত 

। অগ্নিহোতাঁদি ষক্ত ) অন্ষ্ঠান করিলেও, তাহা। কাম্য নহে বলিয়। পুরুষের 

অদৃষ্ট বা শুভাঁশ্ুভ ফলোৎপাদনে সমথ নহে । শুগবানও বলিয়াছেন 

“মামি কন্মা করিরাও কম্মে লিপু নভি।” গাহাবা কর্মসন্নাস প্রাপ্ত 

ভইয়াছিলেন মর্থাৎ কর্মের সহিত সংসিদ্ধি বাঁ সত্শুদ্ধি লাভ কবিয়া- 

ছিলেন, তাহাবা / কর্মীসন্াস বা) কন্দৃতাগ করেন নত, উহা 

বুঝিতে হইবে । এই জনই ভগবান্---“সগুদ্ধিব জন কর্ম করিবে» এই 

বূপ উপদেশ দিয়াছেন . স্বকম্মান্তষ্ঠান বা ন্সীয় কর্তৃব্যান্রষ্ঠান দ্বারা তাহাকে 

অচ্চনা কবিলে, মানব সিদ্ধি লাভ কবিতে স্মথ হন 'এনং নিঙ্গাম কর্মনিষ্ঠার 

পরে জ্ঞাননিষ্ঠা লাঁভ কবিয়া থাকেন এই রূপে গাতাশাস্ত্র আলোচন| 

কারলে বুঝা যায়, “কেবল তত্বত্ঞান হইতেই গক্তি, উহাতে “জ্ঞান কন্ম- 

সমুচ্চয়বাদের প্রয়োজন ভয় নাহ |? 

জ্ঞানে লঙ্গণ সত্থন্ধেও উত্তভ আছে -- 

“সব্বভতেন যেনৈকং ভাবমন্যয়মীক্ষতে। 

অনিভভ্তুং বিভক্তেম তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্রিকং । 

পূথক্তেন তু বজজ্ঞানং নানা ভাবান্ পুথপ্রিধান । 

বেস্তি সর্বে ভূতেম তজ জ্ঞানং বিদ্ধি বাঁজসং ॥ 

যত্তকত্্নবদেকম্মিন কাধ্যে সক্তমহৈতুকং। 

অতত্বাথবদলঞ্চ তক্বীমিসমূদ্দাজতম্ ॥” 

যে জ্ঞানের দ্বারা এই বিভিন্নাকারপ্রতীয়মান নিখিল জগতের মধ্যে 

কেবল মা এক, অদ্দিতীয়, অন্ভক্ত € অপরিবর্তনীয় সত্তা বা চিৎস্বরূপ 
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আত্মাই পরিদৃষ্ট হন, আর কোন পদার্থ ই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই 
ক্রানকেই সাত্বিক জ্ঞান বল! হইয়া থাকে । এই জ্ঞানকেই সমাক্ দর্শন বা 

শব্নজ্ভীন বলে। এই জ্ঞান লাভ হইলেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । 

আর থে জ্ঞানের দ্বারা আত্ম! প্রতিশরীরী ও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশি্ট বলির! 

“বাধ হন, তাহাকে রাজস জ্ঞান কহে! মাব যে জ্ঞান দ্বার! দেহাদি বা 

পতিমাদি প্রভৃতি একই পদার্থে আত্মা বা! ঈশ্বরবৃদ্ধি জন্মায়! দেয় ও যাহা 

ভেতুবজ্জিত, নিষ্পমাঁণক ও অধথাভূতার্থব, তাহাকে তামস জ্ঞান বলে। 

"শেষ দ্বিবিপজ্ঞানী জাবেব পক্ষে ই প্রকার নিষ্ঠাই বিশে প্রয়ে'জন । 

প্রথম কন্মনিষ্ঠা ও দ্বিতীয় জ্ঞান নিষ্ঠা । ভগবানও বলিয়।ছেন-_ 

“লোকেহম্সিন্ দ্বিবিধ। নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কন্মযোগেন ঘোগিনাম্ ॥৮ 

অজ্জুন ভগবান্ শ্রীকষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আপনি কখনও 
জাননিষ্ঠা কখনও বা নিক্ষামকর্মনিষ্ঠা বা বুদ্ধিষোগকে শ্রেষ্ট বলিতেছেন; 

মামি আপনাব 'বিমিশ বাকা-জাল দ্বার মুগ্ধ হইতেছি । ইহাবৰ মধো 

“কানটি শ্রেয়ঃ, তাই আমাকে বলুন।” শ্রীভগবান্ বলিলেন--“মামি 
বিমিশ্রিত বাঁক্য বলি নটি ; তোমাবই বুঝিতে লম হইয়াছে । হে অনঘ। 

এই সংসারে ধাহাঁবা কল্যাণাকাজ্জী, তাহাদেব নিমিত্ত আমি পুর্বে বেদের 

মপো দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা! বলিয়াঁছি ; একটি জ্ঞাননিষ্ঠা, আর একটি নিক্ষাম 

কর্মম-নিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগ। এতছভয়ের মধো ধাহারা সাজঙ্ধা, অর্থাৎ আত্ম- 

বিষয়ে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মচধ্যাদি আশ্রমের পর বাহারা সমস্ত কামনা 

পরিতাগ করিতে পারিয়াছেন, বেদাস্ত-বিজ্ঞান দ্বাৰা ধাহার। পরমার্থতত্ব 

নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন ধাহাঁরা পরমহংস পরিব্রাজক ও ধাহারা এক মাত্র 

আত্মারাম, তাহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা। আর ধাহারা কর্মে অধিকারী 

__অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন, তাহাদের পক্ষেই কর্ম্মনিষ্ঠা নির্দেশ 
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করিয়াছি ।” স্থৃতরাং আম্মতব্জিজ্ঞান্ত প্রত্যেক মানৰ নিষ্কাম ভাবে 

ফলাভিসদ্িরহিত ভইয়া কন্ম অনুষ্ঠানের অধিকার উত্তীর্ণ হইবার পবে 

জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী হইয়া থাকেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে *জ্ঞান 

ও কন্মেৰ সমুচ্চয়ে মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে” এরূপ মীমাংসা 'প্রমাদ- 

পুরণ ও শাস্ত্র সঙ্গত নহে । 

ভক্তি । 

প্রাণমনেখ এঁকাস্তিক ভজনা-প্রবুট্টিই ভক্তি নামে অভিভিত শুয়। 

উঠ নেন স্বগের মন্দাকিনী। আম্মাথ ভজনালয় হইতে ভক্তিনির্ববিণা মধুব 

অব্যক্ত পৰনিতে প্রবাহিতা হইতেছে । ভক্ত সাঁধকগণই সেই পরম ও 

পুতপেয় ভক্তিবারি পান কবিয়। সর্বদা আনন্দে নিমগ্ন থাকেন । ভক্তি- 

নির্ঝরিণীব পীব্ষপয়ঃ পাঁন কৰিলে ভবের সকল ক্ষধাই শান্ত হয়। ভক্তিই 

পরম র্মণায় মনোতভিবাম শান্তিনিকেতানে লইয়া যায়। পুর্ণ সনাতন 

পবমাছ্ঠুত নিত্যধাম খীশ্র্ধাময় বৈকুগপুবীমধো  বৈকুগপতিপ্রকটিত 

ভগবান্ শ্রাকৃষ্ণেব চিরনিত্য রাসক্রীড়া ভক্তগণই কেবল অনুভব কিয়া 

থাকেন। (ই নিতাধাম পবম শ্বধ্যময় বৈকুগপুরে প্রেমাননে নাবদ, 

শল্য আদি মহধিগণ বিহ্বল হইয়! নিত্য গাহিয়া থাকেন,- 

“ওঁ সা কন্মৈ প্রেমন্ূপা ।" 

“গু অমৃত স্বরূপা চ। 

“৪ স! পরান্থুরক্তিরীশ্বরে |” 

“গু যল্লব্। পুমান্ সিদ্ধোভবতি অমৃতা ভবতি তৃপ্তো ভবতি |” 

“গু যত্প্রাপ্য ন কিঞ্চ্বাপ্ততি ন শোচতি নছেষ্টি নরমতে নোতসাহা 

ভবতি ।” 

এ 



“৪ যছজ্ঞানান্মন্তো ভনৃতি স্তদ্ধো' ভবতি মায্সারামোভবতি |” 

“৪ সা ন কাময়মানা নিবোধবপাং |” 

জাব যখন চিন্ত, প্রাণ ও ইন্দ্রির়গত চেষ্টায় ন্গকীয় প্রকৃতি মন্ুসাঁবে 

জদয়ে আদর্শ অঙ্কিত কবিয়! অগ্রসব হইতে থাকেন তখন তিনি সেই প্রাণ 

মনের দেবতাটিকে “ঈশ্বর” বলিয়া অভিহিত করিতে শান্গতঃ বাধা হন। 

মহষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন “রেশকম্মবিপাকাশয়ৈবপরামৃষ্টঃ প্ররুষবিশেষঃ 

ঈশ্বরঃ 1” গরথবা “অনা দিরনিপাচা। ভূত প্রকৃতিঃ চিন্মাত্রসন্বদ্ধিনী মায়া তশ্তাং 

চিত্প্রতিবিদ্ব ঈশ্ববঃ” ' সিদ্ধান্তলেশঃ ১। যে মহামহিম পক্ষকে অবি্া্ি 

পঞ্চবধ ক্লেশ, সোপক্রম ও 'নবপঞ্রম আদি কন্ম, জন্ম, জাতি, আযুঃ 

প্রলৃতি জনিত বিপাক ও বিষয়ভোগ জন্য ধহবিধ মাশয় স্পশ করিতে 

পারে না তিনিই ঈশ্বর। অবিদ্ভা, অন্মিতা, বাগ, দেব ৪ অভিনিবেশকে 

পঞ্চ প্রকার ক্েশ বলে। যে সমন্ত পদার্থ মনিতা তাহাকে নিত 

বলিয়া জ্ঞান, যাহা অপবিত্র তাহাকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান, ও নাহা 

প্ররুত ছুঃখকর তাহাকে স্থথকর বলিয়া জ্ঞান, তাহাব নাম “অবিদ্ধা!' | 

ঢুকৃশক্তি বা বৃদ্ধিতন্ব ও আত্মার একাম্মতাকে “অন্মিতা, বলে। সংক্ষেপে 

“আমি” “আমার” উত্যাকার প্রতাতিব নাম অশ্মিতা। আর বন 

পূর্বান্থুভৃতন্তখেব শন্ুস্থতি বশত; ততসজাতীয়সুখসাধনে তষ্। জন্মে 

তখন তাহাকে “বাগ” বলে। ইহারই মপর নাম বাসনা ।” ভঃখেব 

অনুুশয়কে “দ্বেষং বলে অর্থাৎ ছুঃখাভিজ্ঞের ভুঃখের অনুস্থৃতি বশতঃ বে 

তৎসাধনে নিন্দাক্মক অনভিলাষ জন্মে তাহাকেই “দ্বেষ বলে। ম্ৃত্যু- 

ভয়কে 'অভিনিবেশ” বলে । জীব মাত্রেই এই পঞ্চবিধ ক্লেশ অল্প বিস্তর 

পরিমাণে ভোগ করিতেছে । কর্ম ছুই প্রকার; “সোপক্রম' ও ণনিরু- 

পক্রম” 3 যাহার বিপাক বা ফল আরম্ভ হইয়াছে তাহা সোপক্রম ও যাহা 

তুষ্ঠীস্তাবে আছে ব৷ ভবিষ্যৎ কালে গিয়া ফল প্রদান করিবে তাহা নিরুপ- 
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কম নামে অভিহিত হয়। যিনি এই পঞ্চবিধ ক্লেশ, দ্বিবিধ কর্ম্ম, জন্ম, 

জাতি প্র্গতি জনিত বিপাক '৪ বিবয় ভোগের অতীত তিনিই ঈশ্বর । 

বেদান্তবিদ মাচাধ্যগণ বলিরা থাকেন অনাদি অনিবাচ্য ভূত প্রকৃতি 
চিন্মা-সন্বন্ধিনী মায়া" নামে এক অগ্ুত পর্দাথ আছেন, ইনি বিশুদ্ধসন্ব- 

প্রপানা।  ইভাতে নখন চিৎসন্ত প্রতিভাত হন তখন তিনিই ঈশ্বর নামে 

অভিভিত ভন; ণ“হঘত সমষ্টিচি উতকুষ্টেপাধিতয়া বিশুদ্ধসব্বপ্রধানা, 

এতদ্পতিতং চৈতন্তং সর্বজ্ঞত্বসর্ষেশ্বরত্র সর্ধবনিয়ন্ত গুণকং সদসদ- 

বান্মন্তর্যামি জগতৎক।রণশীশ্বব ইতি চ বাপদিশ্টান্তে ।” সেই মভানি আদশ- 

পপ্ব ঈশ্বরে জাঁবেখ স্লাভাবিকী ভজনা প্রবুত্তি যখন বিকশিত 

হয় তপন তাহাকেই ভক্তি” বলে। প্ভন্ভি” ৪ “ভাবের” মণ্যে ভিন্ন 

ভন গ্কব ও পার্থকা আছে । শুক, চৈতন্য, প্রচ্লাদের ভক্তি, আর 

চপচিন সাধারণ জাবের ভগবদ্াব- উহার 'এক জাতীয় শহে। এইজন্য 

নি € ভাব ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত । “ইকান্থিকী? বা “অহৈতুকী, 

হুঁভদকেই ভগবান টবকুগপতি তাহার “ন্গরূপ” বলিয়া শীকার করিয়া 
খীকেন। ভজনা প্রবুতিই অন্তরক্তি নামে অভিভিত হয়। অন্তরক্তি 

খন রাঃ ( উৎরুষ্টু বা শ্রেষ্ঠ) হয় তখন তাহাকেই ভক্তি বলে। 

সালাবণ বা সামান্ত অন্তবন্তিকে “ভাব” বলে। ভগবদ্ভাবমা্রই ভক্তি 

নভে । ভাব পরিপুষ্ট না হইলে তাহাকে ভক্তি বল। বায় না। নারদখধি 

বলিয়াছেন জীবেব যখন ভগবানে প্রেমেব আবিভাবৰ হয় তখন তাহাকে 

ভন্তি সলে। “ইসা কন্তৈ প্রেমরূপা। এই ক্রত্রে “প্রেমনূপ” বলায় 

ঝাউতেছে ঘেন ভগবান, ও িগবদপ্রেমণ একই বস্ত। বিশ্ববর্দাণ্ডে 

একমাত্র ভগবদ্প্রেমই বিশুদ। ও নির্শীল। সংসারে স্ত্রী পুভ্র ধন রত্বাদিতে 

দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ আদি বিবিধরূপে ভগবদ্ প্রেমের 

ঘে আংশিক বিকাশ দেখ! যাঁয় তাহা সম্পূর্ণ, লমশন্ত, বিশুদ্ধ, সুখ- 

মি বা 

৫ 
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দঃখাদি দন্দাতীত নহে । ভগবান ও ভগবদপ্রেম এক ও নিতা পট 

বলিয়া সংসারে জীবের কোন অনিত্য পদার্থে ই প্রেম চিরস্থায়ী হয় না। 

(েেতৃ ভক্ত খধিগণ বলিয়াছেন, 

ভক্তি অমৃতস্বৰপ । ভক্তির ক্ষয় নাই। সুতরাং ইহার পরিপুরণও 

নাই। ইভা নিতাই পরিপূর্ণ স্বব্ূপ। ভক্তি স্বয়ং যেমন অমৃতস্বরূপ ইন্না 

জীবের পক্ষেও তদ্ধপ। জীব একবার ভক্তিবপ পীযুষবাবি পান করিতে 

পাঁবিলে তাহার জন্ম-জর1 চিরকাঁলেব জন্ত অন্তভিত হয় 

ভক্তি লাভ কবিলেই পক্ষকে “সিদ্ধ বলা যাইতে পাবে, অগৃত” বলা 

সাতে পারে, 'তপ্রু' বলা বইতে পারে। ভাক্ত লাভ কবিলেই পুকষের 

কোন প্রকাব বাঞ্চা থাকে না, কোন প্রকার দ্বেধ থাকে না, কাম কিম্বা 

কোন প্রকার উৎসাত থাকে না । ভক্তের সকল ঢেষ্টাউ ভক্তিময় হইয়। 

নায়। 

ভক্তি লাভ হইলে প্ররুষ কখন স্তব্ধ ভয়া প্রেমানন্দ আস্বাদন করিতে 

থাকেন কখন বা প্রেমোচ্ছ'াসে উন্মত্তের ন্যায় বোপ হন আবার কথন বা 

মাজ্মারাম হইয়া ব্রঙ্গীনন্দ মন্ুভক করিতে থাকেন । 

ভক্তিনিরোধন্সৰপ । শ্ৌতম্মার্তবিহিত সমস্ত বিপিকম্ম পবিত্যাগকেই 
নিবোধ কতে। সেইজগ ভন্ভি কোনরূপ কাঁমনা-বূপ বা কামগন্ধণক্ত 

মতে । 

ভক্তি ও ভগবান একই বস্ত হইলে ভক্তি আবার কোথা হইতে 

উৎপন্ন হইবে? কেননা জীবের ঈশ্বরে ভজনানুত্তি স্বাভাবিক । ঈশ্বর- 

বিভৃতিতে কর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, ধন, রত্ব, স্ত্রী, পুত্র, গুরু, প্রভৃতির 

মধ্য দিয়া জীবের প্রেম, প্রীতি, নানারূপে ভজনাবুত্তি, মেহ ও দয়া, 

সংসিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অগ্রে ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া পরে 
ভক্তি পাইতে কাহাকেও দেখা যায় নাই ও উহা অস্ব। সেই জন্যই 
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জীবের অন্তংকবণে ভজনা প্রবৃত্তি স্বভাবজাত বলিতে হইবে । ভজনা প্রবৃত্তি 

যখন অসম্পর্ণ ও উহাতে যখন আত্ম-প্রীতির অনুসন্ধান থাকে তখন 

উহা “ভাব” নামে আভিহিত হয়। জঈশ্বরে ভজনা প্রবৃত্তি ষখন সম্পূর্ণ হয় 

অথবা ঈশ্বরানতর।াগ বখন পবিপুষ্ট হয় তখন উহা “ভক্তি” নাম ধারণ কবে 

এবং উহ! আবার খন ভেতুবজ্জিত হয় বা বিঞ্ুতকামনায় উদ্দিষ্ট ভয়, 

“অকামো বিষ্ণকামো বা", তখন উহাকে “অহৈতুকী” বলে। উহা! একান্ত 

বা সম্পূর্ণ বলিয়া উহাকে 'পরা”ও বলে। ভাব ও ভক্তি মত্যন্ত প্রথক্। 

ভাৰ মসম্পর্ণ, হেতৃযুক্ত, ও কোনরূপ আধারকে অবলম্বন করিয়া থাকে, 

কিন্তু ভক্তি তদাপ নভে $ উহ] সম্পূর্ণ হেতুবঙ্জিত এবং সেখানে আধার ও 

আপেয় এক ভয়! যায়। 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীবের ভজনা প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । এই ভজনা- 

প্রণত্তি বা ভাব সর্বপদার্থে ই সংবদ্ধ রহিয়াছে । মনে করুন, চিতুপটে 

যেন হিমবন্ত প্রদেশ মধ্যে স্বর্ণভূমিস্থ মানসসরোবব । সুনীল অন্বরাশি 

চতুদদিক বলয়াকারে আকাশ স্পশ করিতেছে। সঙ্গি পবন তরঙ্গশাকরে 

আমোদিত হইয়া প্রাণমন হরণ করিতেছে । কোথাও বা চতুদ্দল, 

কোথাও বা বড়দল, কোথাও বা দশদল, কোথাও বা দ্াদশদল, কোথাও 

বা অষ্টল, কোথাও বা ষোড়ধদল, কোথাও বা দ্বিদল, কোথাও ব৷ 

সহঅদল নীল, বক্ত, পীত, শুল আদি বিবিধ বর্ণেব পদ্মা সমূহ চতুদ্দিকে 

শোভ। বিস্তার করিতেছে । স্ধাধবল শুভর হংস-মালা ইতস্তত: সেই 

মানসসরোবরে ক্রীড়া কবিতেছে । কিম্বা মনে করুন-ানস্তন্ধ অরণ্যানী, 

ভীষণ ব্যান্রাধিমুগসন্কুল হইলেও কোন হিংসা নাই, মনীষি মুনিগণ 

সেবিত হইলেও কোন রূপ কোলাহল নাই, নিস্তব্ধ হইলেও কলকগ্গী 

ব্রহ্মচারী বালকগণের সামঞ্রতির শান্তিদাত্রী গীতির অভাব নাই, ফল- 

মূলাশনের আশামাত্র থাকিলেও হোতাপোতা প্রভৃতি যাজ্জিকগণের 



(২৯ ) 

কর্তব্যন্ুষ্ঠানে কোনরূপ জড়তা নাই। এইরূপ হয়ত কোন সুন্দর 

স্থানে গমন করিলেন, মনঃ সৌন্দধ্যে বিমোহিত হইয়া গেল। মন প্রাণ 

বনুক্ষণ সৌন্দর্য সাগরে ডুবিয়া [গিয়া হয়ত বিভোর ও সমাহিত 
তইয়া থাঁকিল। কিছুক্ষণ পরেই হয়ত সেই সৌন্দয্যঅষ্টার কথা বহুবার 

মনে পড়িতে লাগিল ও যখন সেই সৌন্দষামুদ্দি, ভগবদ্িভূতি বোধে 

চিন্তা হইতে লাকিল ও তখন সেই ভাব কোথা হইতে আসিয়া 

উপস্থিত হয়? অন্তঃকরণে ভগছাব বা অপবিক্ষ ভক্তি নিশ্চয়ই প্রসুপ্ত 

ভাঁবে ছিল-_ইভাহ তাহার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে । 

ভাব শুধু সৌনযোর উদ্বোধক নহে, আসৌন্রধোরও উদ্বোপক | 

ভাতা না হইলে সকল পদার্থ মণপো ভাবেব উদ্বোদক ভইবার কোনবপ 

কারণ বা শন্ভিসদ্াবেব সম্ভাননা থাকে না। হভাতে বঝা যায় কর্তী, 

ক্রিয়া, বা অধিকবণ সমস্ত পদার্গে ই ঈশ্বরভাবেব সম্বন্ধ আছে । ভান 

ঘন ভগবন্ুণী হইয়া বিস্ুদ্ধ সৌন্দর্যাকে উদ্ধদ্ধ কবে তখন উত1 বিশ্বব্যাপী- 

প্রেম এই আখা! লাভ করে । এই (প্রমকণা লাভ করিয়া বিশ্ব্রদ্দাণ্ডে 

তাঁনৎ পদার্থ ই জাগ্রত তইয়া উগিয়াছে। যে আধার বা অন্তকবণরূপ 

মভাকাশক্ষেত্র ভগবানের প্রেমপ্রবাভে অণপ্রাণিত হইয়া উঠে সেই 

ক্ষেত্রই ভক্তগণের ষথার্থ মুক্তিক্ষেত্র | 

ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান কপিল দেব মাতা দ্রেবহুতিকে ব্লিয়!- 

ছিলেন) 

“দেবানাং গুণালিঙ্গানামান্শ্রবিককন্মণাম্। 

সত্ব এবৈকমনসো! বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। 
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী ॥ 

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো! যথা ॥৮ 

| গুণাঃবিষয়াঃ ; লিঙ্গন্তে জ্ঞায়ন্তে ষৈ স্তেষাং দেবানাং গ্োতনাত্মকানাম্ 



(৩০ ) 

ইত্দিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃণ।ং বা সন্বে সত্বমূর্তৌ হরৌএব যা বৃত্তি সা ভভ্ভিঃ 
সিদ্ধে মুক্তেরপি গরীয়সী কথস্থৃতা, অনিমিত্ত! নিষ্ষামা, স্বাভাবিক 

অযভ্রসিখা।  তেষামেবংবিধনর্তৌী ভেতুমাহ, গুরোরুচ্চারণমন্তুশীয়তে 

ইত্যন্থুশবৌ বেদস্তদ্বিভিতান্তশ্রবিকং কর্ম তদেব কম্ম যেষাম। অতএব 

একরূপ* অবিবুূতং মনো বন্ত পুংসঃ। শ্রদ্ধসত্রস্ত্যর্থঃ মুক্তিশ্চ 'প্রাসজিকী 

-ভবতোবেতাহ । যা ভক্তিঃ কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। 

স্বপ্রযতুং বিনৈব সিদ্ধ দৃষ্টান্তঃ, নিগার ভূত্তমন্্ণ অনলো৷ জাঠরো যথা 

জরয়তি (শ্রীধব স্বামী? )]1 € অর্থাৎ ), 

গুণ বা বিষয়প্রকাশক গ্ভোতিনশাল ইন্জিয়গণেব বা ইন্দ্িয়াধিষ্ঠাত্রী 

দ্বেবতাগণের শুদ্ধসন্তন্বরূপ বিষু মুর্তিতে মে প্রনুত্তি বা অনুরক্তি তাহাকে 

ভক্তি বলে । ইহা! সিদ্ধ ব্যক্তিগণেব মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। ভক্তি 

কোনরূপ নিমিত্ত অপেক্ষা করে না বলিয়া উহাকে “অনিমিতা” বলা হইয়! 

থাকে । আরও উভাঁকে “ম্সভাবিকী” বা “অমত্রসিদ্ধা” বলা হইয়াছে । 

স্বভাবের সভিত সত্তাগত বলিয়া ভক্তি লাঁভ কবিতে হইলে মানবকে 

কোন প্রযত্রীস্তর অপেক্ষা করিতে দেখা যায় না উহা জীব হৃদয়ের 

স্াভাবিক পক্ম। মন জাঠর-অগ্নি নিগীর্ণ পদার্কে কোনরূপ প্রত 

বাতিবেকে জীর্ণ কবে সেইরূপ ভক্তিও স্বতঃই পধিপুষ্ট হইয়া লিঙ্গশরীর 

নট করে। সেই জন্যই ভক্তিব সমীপে একমনা শুদ্ধসত্বমু্তি জ্ঞানী 

ব্যক্তিরও মন্ত্িকে প্রাসঙ্গিকী বল! ভইয়া থাকে । ভক্তগরণের আঁকাঁব 

ইঙ্গিত হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভক্তি, ভগবান্ "ও মুক্তি উভয়ের 

প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়। মুক্তি একমাত্র মুক্ত ব৷ ত্রিবিধ ভ্রঃখবিমুক্ত 

অবস্থা প্রদান করে । এই জন্যই ভক্তখখষিগণ বলিয়া থাকেন জ্ঞানীদিগের 

মুক্তি সর্বদা! ভক্তির পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ গমন করে । 

“তামৈশ্বধ্য পরাং কাশ্তঠপঃ পরত্বাৎ।” 



( ৬১ ) 

“আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ |, 

“উভয়পরাৎ শাগিল্যঃ শব্দৌপপত্তিভ্যাম্।”৮ 

মহধি শাগ্ডিল্য এখানে, মহষি বাদরায়ণ ও আচাধ্যশ্রেষ্ঠ "কাশ্তপেব 

মুক্তি সম্বন্ধে মত উল্লেখ করিরাছেন। মহযি কাশ্তুপ দৈতবাদী ছিলেন । 

কিন্তু পূজ্যপাদ বাদরায়ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কাশ্ঠপ বলেন পরমেশ্বরেব 

শ্বধ্যবিষয়িনী বুদ্ধিই মুক্তিফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। “বুদ্ধি ব্রক্ষ- 

প্রমীতি” ; যাহ! দ্বার ব্রহ্মপরিজ্ঞান জন্মে তাহাকে “বৃদ্ধি+ বলে। মহুষি 

দৈপায়ন বলেন শুদ্ধাত্মবিষয়িনী বুদ্ধিই মুক্তির কারণ । মহর্ষি শাপ্ডিলা 

বলেন উভয় প্রকার বুদ্ধিই মুক্তির কারণ। উহাতে তিনি বেদপ্রমাণ ও 

ছয় প্রকাৰ উপপত্তিরও * উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন, বেদে 

“শুদ্ধাআবিষয়িনী” বুদ্ধি ৪ “পবমৈশ্বধামদ্বিষয়িনী” বুদ্ধিজ্ঞাপক উভয় প্রকাব 

শ্রুতির উল্লেখ আছে । জীব পরমেশ্বরের শশ্বষ্যে মুদ্ধ গু নিমগ্ন হইয়া 

কখন ব! জীবব্রহ্গত্ব লোঁপ করিয়! দিয়! চিদানন্দ স্বরূপে অবশিষ্ট থ|কেন, 

আবার কখন বা মহাসন্্রমসহকাঁরে তাহা হইতে পুথক থাকিয়া তাহার 

চিদ্ঘন মৃ্ভিতে মাধুধ্য আস্বাদন করিতে থাঁকেন। “আত্মেতি ত্ববগচ্ছন্তি 

গ্রাহয়স্তি চেতি,” “সর্ধং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শাস্থ উপাসীত,” 

“তস্মীদ্যজ্ঞাৎ সর্বহৃত খচঃ সামানি জজ্ঞিরে, ছন্দাংসি জঙ্ভিরে তস্মাঁদ 

্ুস্তস্মাদজা়ত।” “যতো বা ইমাঁনি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি 

জীবস্তি ষতপ্রয়স্ত্যভিসংবিশত্তীতি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব,” “মমৈবাংশো জীবলোকে 

জীবভূতঃ সনাতন |” ( গী।১৫।৭ ১, “তত্বমসি” ইত্যাদি শর্দত বাক্যে উভয় 

প্রকার বুদ্ধিই দেখিতে পাওয়৷ যাঁর। যতদিন মিরিনিিনিন বুদ্ধি ব 
২-শশীশিশ সপ _-্াশীশী  শশশিটিতি শশী লাবাশ্পীশীিটি শাসন পাশীশশোশাশাটি তো শী শী শীতে 2 শশী শশা টটটাতাতি শি স্পা ীশ্পীীশািশিশি শি 

* “উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপুর্ববতীফলম্ । 

অর্থবাঁদোপপতী চ লিঙ্গং তাৎপধ্যলির্ণয়ে ॥৮ 

(১) উপক্রম ও উপসংহার (২) অভ্যাস €৩) অপূর্বব্তা (৪) ফল ৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপন্ভি। 



( ৩২) 
বঙ্গজ্ঞান অপবোক্ষ না তয় ততদিন নুদ্ধিতে কোনরূপ হেতুপ্রবৃত্তি দৃষ্ট 

হইউবেই হইবে । কোনরূপ হেত অবলম্বন কবিয়! বুদ্ধির এই যে প্রবুভ্ি 

তাত! নতাঁদন নিপুদ্ধ না হয় ততদিন তাহার বিহিত অবপাত-প্রাপ্ত বিশুদ্ধ 

বাহির স্তায় পুনঃ পুনঃ সংঙ্গীবেব প্রয়োজন হইবে । “বুদ্ধি ভেতুপ্রবুত্তি 

বানিগুদ্ধেববধাতবৎ |” ভক্তি সাধা না ভইলে€ ভন্তিবিকাশের জন্য 

জীবের সাপনা আবশ্বক । শবণ, মনন, নিদিধা(সন, পবোন্গ "আত্মজ্ঞান, 

“বাঁ, নিগীম-কশ্মান্্ঠটান সমস্তঈ ভর ভজ্ঞলঙ্গ সাধন । অপবাভক্তিও 

এহিবঙ্গ সান্ন | ভল্ভি এউকপে আন্থবঙ্গ প বভিবঙ্গ বাধলে বিশুদ্ধ তলে, 

বধ পিশ্বনাপী (প্রেমের বিশ্াবল ভয় 1 পাবোশ আনুজ্জান ভইভে মুমক্ষ 
৪ ১, 

৮» ।দিগের সম নিষমাদি যত কিছু অন্ঞবন্গ ৭ সাতরঙ 5।পন, স্মস্তত ত্ 

তল্িল্ পুশ্চাৎ পশ্চাৎ্ৎ গমন কাঁবয়। থাক ! 

“কান সময়ে ভন্ভুটড়ামণি প্রলাদকে ভাভাব পিতা হিরণাকশিপ 

জিল্ু[সা কবিয়াছিলেন ভে আযুশ্ান ! গুব নিকট হইতে এতাবৎকাল 
ধাত! কিছ উত্তম অধারন করিয়াছ ও ষাতা কিছু উত্তম শিক্ষণ লাভ করিয়াছ 
»াভ; আঁমাকে বল । প্রহ্লাদ ভরে বলিয়াছিলেন ১ 

“শ্রবণং কীর্ভনং বিষণ ম্মরণং পাদসেবনম । 

অচ্চনং বন্দনং দাম্তং সখামাত্মনিবেদনম 1 

এই নব লক্ষণযুত্ত ভক্তিউ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন ৪ সর্বাপেক্ষা 

উত্তম শিক্ষাব বিষয় । ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্তন, তাহাকে পরম প্র 

বলিয়া সেবা, অচ্চনা, বন্দনা, দাসান্ুদাঁসের স্যার ভাব, বন্ধুপ্রীতি, আত্ম- 

নিবেদন এই নয়টা লক্ষণ “অহেতুকী” ভক্তি লাভের একমাত্র উপায় ও 

জগতেব সর্বপ্রকার অধ্যয়নেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন এবং সর্বপ্রকার 

[শন্ষার মণ্যে সারাৎসার শিক্ষা । মননশীল মুনিগণ সর্বদা স্মরণ, মুমুক্ষু 

জীবগণ সর্ধদা শ্রবণ কীর্তন, মহামায়ারূপিণী রুক্সিণী প্রভৃতি দেবীগণ 
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পাদ সেবন, মাজ্ঞিক ও খন্িগগণ অম্চনা বন্দনা, হনুমান অজ্জুন আদি 

পুরুষসিংভগণ দাস, আ্রদামাদি গোপবালকগণ সথ্যভাব এবং প্রহ্ছলাদ 

প্রবাদ্ি আলক্মনিবেদন এই প্রকাব শিশেষ বিশে লক্ষণযুক্ত ভাঁব- 

সাধন দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইম়াছিলেন ইভ জগতে প্রসিদ্ধ আছে। 

ভক্তির এই নয়টি লক্ষণেব মধ্যেও আবার পবম্পব সম্বন্ধ আছে। 

যিনি অর্চনা ও বন্দনায় বিশেষভাবে অন্ুবাগী তিনি যে শ্রবণ কীত্তনে 

মন্তরাগী হইবেন না তাভাব কোন অর্থ নাই । ফলতঃ ধিনি যে ভাবের 

সাধক তিনি সেউ সেই বিশেষ ভাব সাধন কবিয়া অস্থে পণমৈশ্বধ্যণালী 

পোগেশ্বব শ্রীক্ষষ্চ ও তাভার নিত্য নিকেতন অপুর্বপবী বৈকুগপাম 'প্রাপ্প 

ভয় থাকেন । ভগবান বাস্দেন আল্জ্রনকে পলিক়্[ছিলেন 2 - 

“সন্তষ্টঃ সততৎ বোগা যতান্ছা দৃঢ় নিশ্চয়ই | 

সয্যপিত মনোবুদির্ধ মুভ স মে পিয়ঃ ॥ 

নশ্মানোদ্বিজতে লোকে! লোকান্নোদ্বিজতে চ য় । 

ভর্ষানর্যভয়োছেগৈমুক্তো যঃ সচ দে প্রিয় ॥ 

অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদ্াসীনে! গতবাথও। 

সর্বাবন্তপবিত্যাগী যো মদ্ভভঃ স মে প্রিরঃ ॥ 

যো ন জন্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি 

শুভাশুভপরিত্যাগী ভন্তিমান্ যঃ স নে প্রিয়? | 

সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা! মানাপমানয়োই | 

ীতোষ স্রখতঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ 

তুলানিন্দাস্রতি তর্সেবনী সম্তষ্ট ো যেন কেনচিৎ। 

মনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনবঃ ॥ 

য তু পন্মামৃতমিদং বখোক্তৎ পর্ষযযপাসতে। 

শদ্ধনানা মত পবম! ভক্তান্ডেহতাব মে প্রিয়া ॥ 
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ন তন্মান্মভব্যেন কশ্চিন্ে প্রিয়কুভমঃ | 

ভবিতা ন চ ম তশ্মাদন্ঃ প্রিয়তবোভবি ॥ 

চতুব্নিধা ভঙন্তে মাং জনাঃ স্থরুভিনোহচ্জুন। 

আত্তোজিভ্ঞান্ত রর্থার্থা জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ ॥ 

তেথাং জ্ঞানী নিত্যসুক্ত একভক্তি ব্বিশিষ্যতে। 

প্রিয়োঠি জ্ঞানিনোহভার্থমহং স চ নম প্রিয় ॥ 

সমোহহং সর্দভতেবু ন মে দ্বেম্যোহস্তি ন শরির | 

যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তেষু চাপ্যহম্ ॥ 

অপিচেৎ স্ত্তবাচারো ভজতে মামনন্ত ভাঁক্ । 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো ভি সঃ 

উদ্ধত শ্লোক সমূহ আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে 

ধাহারা ভগবদুত্ত তাহাবা অতি সংঘতচিত্ত, দৃঢ়াধ্যবসায়ী, শুচি, শুভাশুভ 

পরিত্যাগী, উদ্বাসীন, মৌনী, শ্রদ্ধা সম্পন্ন, হর্ষ-অমর্ষ ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, 

নিন্দা ও স্তিতে সমজ্ঞান, সর্বপ্রকার চেষ্টা ও অপেক্ষা শূন্য, নিরুদ্ধেগ 

এবং শোক দ্বেষ ও আকাজ্ষা হইতে বঙ্জিত। এবংবিধ ভক্ত ভগবান্ 

বাস্থুদেবের একান্ত প্রিয়। উহ সংসাবে চারি প্রকার লোকে ঈশ্বর 
ভজনে অনুরাগ প্রকাশ করিয়। থাকে । আত্তী অর্থাৎ তক্কর ব্যান্ 

বোগাদি দ্বারা অভিভূত, অর্থকামী, ভগবত্তত্বজিজ্ঞাস্থ ও আত্মবিদ্গণই 

ভগবানকে জানিবার জন্/ মন্ুরাগী দৃষ্ট হন। এই চতুর্বিধ ইঈশ্বরপরায়ণ 

লোকের মধ্যে বীহারা তত্বজ্ঞানী, নিভ্যযুক্ত এবং একভক্তি অর্থাৎ 

পবমাত্সা ব্যতীত আর কোন ভজনীয় পদার্থ দেখিতে পান না 

বলিয়া বানুদেবে সমস্ত সমর্পণ করেন তাহারাই শ্রেষ্ঠ ও সেই ভক্তগণই 

সর্বাপেক্ষা ভগবানের প্রিয়। 

স্রতরাৎ ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে ধীহাঁবা নিষ্াম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা 
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ব্রহ্গক্ঞান অপরোক্ষ করিয়াছেন ব' ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং ধাহাঁবা 

অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়াছেন অথবা ধাঁহাদের ভাগ্যে ভগবৎ-সন্দর্শন- 

লাভ ঘটিয়াছে তাহারা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তান অবলম্বন করিলেও 

পরিণামে'তীহার1 একই স্থানে উপনীত হন ও এক হইয়। যান। আত্ম- 

জ্ঞানীর পত্রহ্গ নির্বাণ প্রাপ্তি” ও ভগবদ্াক্তের “অহৈতুকী ভক্তি” লাভ 
ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । ইহারা একই স্থানে উপনীত হইয়া 

একমাত্র বিশুদ্ধ সত্তা উপলব্ধি করিতে করিতে “একমেবাদ্িতীয়ম্” ভাবে 

অবশিষ্ট মাত্র থাকেন। 

অতএব নিক্ষীম কন্সী, ব্রঙ্গজ্ঞানী ও ভক্ত উষ্টার্দের মধ্যে মনের ও 

প্রাণের বা শেব লক্ষাস্থলে কোন অমিল নাই। তবে ইহারা যে যে 

প্রস্থান অবলম্বন করেন তাহা ভিন্ন ভিন্ন। কর্মননিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও 
বিশুদ্ধ সন্বাত্মিক ভক্তি, ইহাদের অন্ষ্টান প্রণালী ও প্রস্থান সমূহ মুমুক্ষু ও 
ও মুস্ত জীবগণ পৃথক বলিয়া বিবেচনা কৰিলেও পরিণামে ইহারা সেই 
রাজাধিরাজের অধ্যাত্মরাজ্যে লইয় যাঁয়। তজ্জন্ত প্রথমে গুরুর নিকট 

হইতে উপদেশ গ্রহণানস্তর দেশ, কাল, অবস্থা ও স্বস্য অধিকার অনুসারে 

নিতা-নৈমিত্তিক কর্ম সমৃহ জানিয়। লইয়া, নিত্যানিত্য বস্ত বিবেকাদি- 

সাধন চতুষ্টয় লাভ করিয়া, শমদমাদ্ি আধ্যাত্মিক ষট্সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়! 

নিক্ষাম ভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত যখন নিন্মল হইয়া যায়, 

চিত্ত হইতে যখন রাঁজসিক তামসিক মলা অপগত হয়' তখন সাধক গুরূপ- 

দিষ্ট পরোক্ষসাধন ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হ'ন। তখন তিনি 

ব্রহ্মভাবের মধ্য নিমক্জিত থাকিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামূত লাভে, 

কৃতার্থ হন ও প্রেমময় হইয়া যান। সুতরাং "জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি” ইহার। 

যেন অঘটন "পটায়সী মভামায়ারূপ চম্পক বৃক্ষের একই বৃত্তস্থ তিনটি 

মনোমুগ্ধ কর বিকশিত কুস্থুম। গুরুর নিকট হইতে প্ররস্থানত্রয়ের স্বরূপ 
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অবগত হইয়া প্রস্থনত্রয়ে গুণাতাত পরমপুরুষ শ্রীপ্রীবাস্থদেবচরণে অর্থ 

প্রদান করিতে পারিলে জীব পরাশাস্তি লাভে কৃতার্থ হইতে সমর্থ হন। 

ইতি গু হরি ও ।+ 

সমাগত । 

শা »৯ আপ শি ৮ ভশ্পশাটিগ ০৮ ত পিশিশাীতী ৩ শিপ ৮ পিপিপি সপ আশিশিসপীতীসপ পাতি - শশিশি ক শী 

- জ্ঞান কশ্ম ও ভক্তির শ্বরাপ হাদয়ঙ্গম করা আয়ানলাধা | অভ্ঞাথ বশত: উহাকে 

সঙ্েপ করিতে হইয়াছে । ভরসা! কর্সি সংক্ষেপউন্ডি সাধু পণ্ডিতমগ্ডলার সমীপে 

সার্জনীয় হইবে । 








